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CONSELLS
COMARCALS
GARRAF
EDICTE
del Consell Comarcal del Garraf, sobre informació pública d’uns estatuts (codi
2010/36).
El Consell Comarcal del Garraf, en sessió ordinària del dia 16 de setembre de
2010 va aprovar inicialment la creació de l’Agència de Desenvolupament Econòmic
de la Comarca del Garraf, així com els estatuts que l’hauran de regir.
Els acords adoptats i els esmentats estatuts aprovats inicialment, se sotmeten a
informació publica pel termini de 30 dies a comptar de l’endemà de la publicació del
present Edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que les persones
interessades puguin presentar les al·legacions i suggeriments que creguin convenient.
Cas que durant el termini d’informació publica no es presentés cap reclamació
o suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat
d’adoptar un nou acord al respecte, procedint-se en aquest cas a la publicació de
l’acord i el text íntegre dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament Econòmic
de la Comarca del Garraf als efectes de la seva executivitat i entrada en vigor.
Vilanova i la Geltrú, 27 de setembre de 2010
JOSEP ANTONI BLANCO I ABAD
President
ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL
GARRAF
9 de setembre de 2010
CApÍTOL pRImER. DISpOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. Membres integrants de l’Agència
1.1. Amb la denominació Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf es
constitueix una Entitat consorciada, de la que podran formar part els Ajuntaments
de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, i
el Consell Comarcal del Garraf, de conformitat amb els acords presos pels organismes respectius, per acomplir les finalitats assenyalades als presents Estatuts. Així
mateix, podran formar part de l’Agència, el Sindicat Unió General Treballadors de
Catalunya de l’Anoia – Alt penedès - Garraf; el representant del Sindicat Comissions Obreres de Catalunya del Alt Penedès - Garraf; el president de la Delegació
de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació al Garraf i el president de
l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG).
1.2. Podran integrar-se al Consorci, (en endavant l’Agència) altres administracions públiques, que persegueixin finalitats d’interès generals concurrents, amb els
propis de les entitats públiques Consorciades.
1.3. Tanmateix, podran incorporar-se entitats privades sense ànim de lucre que
mostrin interès concurrent a les finalitats pròpies del Consorci.
1.4. Si algú dels integrants esmentats en el punt 1.1. anterior, no s’incorporés
en l’acte de constitució de l’Agència, i sense perjudici de que ho faci en un futur,
s’entendrà vàlidament constituïda l’Agencia.
ARTICLE 2. Denominació i durada
El Consorci es denominarà “AGÈNCIA DE DESENVOLUpAmENT ECONÒMIC DEL GARRAF”; amb una durada indefinida
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ARTICLE 3. Domicili
3.1. La seu social està ubicada, a Vilanova i la Geltrú, plaça Beatriu de Claramunt
núm. 7.
3.2. El Consell plenari, per acord, podrà traslladar la seu social dins l’àmbit
territorial, així com crear i suprimir delegacions, sempre que el desenvolupament
de la activitat de l’Agència ho aconselli.
ARTICLE 4. Àmbit de actuació
4.1. L’àmbit d’actuació de l’Agència abastarà la comarca del Garraf,
4.2. Aquest àmbit podrà estendre’s per altres zones geogràfiques, i abastar nous
municipis o comarques, sempre que els municipis o els corresponents consells
comarcals hagin estat prèviament admesos a l’Agència.
ARTICLE 5. Naturalesa i règim jurídic
5.1 El Consorci que regulen aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica
pròpia, i de caràcter públic local i associatiu, dotada de personalitat jurídica plena
i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic
i privat que requereix la realització dels seus objectius.
5.2 En conseqüència, el Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius,
podrà, adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns,
excepte els de domini públic adscrits a entitats públiques i afectes als serveis que
presta el Consorci, signar contractes, sol·licitar avals i préstecs directes per finançar
inversions, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes
en les lleis.
5.3 Aquests consorci es regeix per aquests estatuts, per la Llei de bases de règim
local i per la normativa catalana de regim local
ARTICLE 6. Finalitats de l’Agència.
6.1. L’Agència te els següents objectius i finalitats:
a) Generar i mobilitzar recursos des de tots els àmbits implicats per promoure el
desenvolupament i la gestió de projectes innovadors, i per desenvolupar la activitat
econòmica en el marc del seu àmbit d’actuació d’una forma competitiva.
b) Impulsar i promoure l’especialització d’activitats econòmiques i estratègies de dinamització sectorial, potenciant la interacció i l’intercanvi de
coneixement entre els diferents agents econòmics i socials i institucionals de
qualsevol nivell.
c) Promoure i gestionar activitats i/o serveis que puguin contribuir, en el sentit més
ampli, al desenvolupament de la comarca del Garraf, per millorar la competitivitat i
la rendibilitat de les seves activitats econòmiques, tot i tenint cura de la sostenibilitat
de les activitats en els seus aspectes mediambientals, culturals i socials.
d) Impulsar la creació d’un sistema d’informació socioeconòmica d’abast comarcal
per conèixer l’entorn i la realitat socioeconòmic i laboral i detectar els factors que
el condicionen i permeti d’implementació d’estratègies d’adaptació i millora.
e) Donar impuls i desenvolupar projectes en el marc del Model de Desenvolupament Econòmic del Garraf, d’acord amb la memòria justificativa de creació de
l’agència.
f) Generar sinèrgies i col·laboració entre la iniciativa privada, les universitats i
les administracions públiques per promoure o atraure projectes estratègics per al
desenvolupament econòmic en el seu àmbit d’actuació i facilitar al teixit socioeconòmic l’accés a d’innovació i desenvolupament de processos i productes.
g) Millorar la quantitat i qualitat de la ocupació de la població, especialment
dels col·lectius amb dificultats afegides: potenciant, a l’hora tot tipus d’accions
formatives.
h) Millorar i modernitzar les estructures i serveis que s’ofereixen a les persones
i a les empreses per a la consecució dels objectius de millora de l’ocupació i el
creixement de l’activitat econòmica.
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i) Potenciar la cultura emprenedora donant suport a la creació i consolidació
d’empreses, especialment en aquells sectors econòmics anomenats emergents.
j) Promoure la planificació comarcal de tipus ascendent: els municipis plantegen les seves
propostes que són consensuades en el marc de la Agència de Promoció Econòmica.
k) Impulsar i consolidar estructures de promoció econòmica supramunicipal i
plataformes de coordinació per objectius concrets del Agència.
l) Fomentar la implantació i desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la societat del coneixement, la cura i el respecte pel medi
ambient, la millora de eficiència energètica de la comarca, l’aprofitament integrat
dels recursos energètics locals, els serveis sociosanitaris, i la participació de tots
els agents econòmics i socials del territori del seu àmbit d’actuació
m) Ordenar les iniciatives de promoció econòmica i territorial que existeixen
actualment a la comarca, i atorgar-li valor social mitjançant la difusió i la comunicació als diferents agents implicats en la consecució dels objectius del consorci en
particular i de la ciutadania en general, beneficiaris dels projectes, administració
pública local i provincial, inversors, etc
n) La difusió i promoció de la imatge del seu àmbit d’actuació
o) Informar i assessorar als ciutadans i empreses, del seu àmbit d’actuació i a
aquelles persones físiques o jurídiques que es vulguin instal·lar a la mateixa, en
la creació, modernització, gestió i desenvolupament del seu projecte empresarial,
com per la captació de recursos aliens.
p) Promoure la protecció, la gestió, revalorització i posada en actiu del patrimoni
natural, cultural i socioeconòmic, propiciant la coordinació entre els sectors relacionats, el desenvolupament de mètodes comuns i la promoció dels instruments
necessaris per la gestió global e integrada dels recursos locals.
q) El foment i execució d’accions dirigides al desenvolupament de la oferta i
la demanda de serveis turístics en el seu àmbit d’actuació. promoure accions per
propiciar i possibilitar l’establiment de noves estructures i mitjans adequats per la
millora qualitativa i quantitativa de la oferta turística i el foment de la iniciativa
privada en l’àmbit del sector turístic al seu àmbit d’actuació
r) Facilitar, coordinar i assessorar les iniciatives públiques o privades de turisme
en el seu àmbit d’actuació.
2.2 Així mateix seran objecte del Consorci totes aquelles activitats que tinguin
a veure amb les seves finalitats i objectius.
ARTICLE 7. Convenis i encomanes de gestió i serveis.
7.1. per al compliment de les seves finalitats, l’Agència podrà, en el marc legal
vigent, establir convenis i concerts i rebre ajudes de les institucions públiques i
privades, interessades en el desenvolupament de les seves finalitats.
7.2 El Consorci adquireix la condició de medi propi i servei tècnic, d’acord amb allò
que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 de la Llei 30/07, de contractes del sector públic.
7.3 Es reconeix expressament a l’Entitat la condició de medi propi i servei tècnic
de les entitats publiques consorciades.
7.4 El Consorci realitza la seva activitat a favor de les Entitats Publiques Consorciades, per aquesta raó, aquestes ostenten sobre el Consorci el control anàleg al que
pot exercir sobre els seus propis serveis, segons els presents Estatuts.
7.5. El règim d’encàrrecs de gestió definit a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, serà el següent:
1. Les Entitats publiques Consorciades podrà conferir la realització d’activitats
de caràcter material, tècnic o de serveis al consorci per raons d’eficàcia o quan no
disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu desenvolupament.
2. Els encàrrecs seran d’execució obligatòria per part de l’Entitat.
3. L’Entitat no podrà participar en licitacions públiques convocades per Les Entitats
Publiques Consorciades, sense perjudici que, quan no concorri cap licitador, pugui
encarregar-se-li l’execució de la prestació que va ser objecte de la licitació.
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4. L’encàrrec de gestió es regirà per les normes de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i per les normes de
contractació pública únicament en els supòsits que així ho disposi la legislació de
contractes de les administracions públiques.
5. L’encomanda o encàrrec de gestió o de funcions no suposa la cessió de la
titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici, i correspondrà a l’òrgan competent de l’Entitat l’adopció dels actes administratius definitius
o complementaris que donin suport o en els quals s’integri la concreta activitat
objecte de l’encàrrec.
6. La realització d’activitats establertes amb caràcter general en l’àmbit de Les
Entitats Publiques Consorciades i dels ens que en depenen o en els quals participa,
es durà a terme d’acord amb les determinacions aprovades, les quals fixaran les
activitats incloses, el seu termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió i
funcions encomanades.
CApÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANICA DE L’AGÈNCIA.
ARTICLE 8. Òrgans de Govern i de Gestió.
8.1. Són òrgans de govern i gestió de l’Agència el següents:
a) El Consell Plenari.
b) La Comissió Executiva.
c) La Presidència
d).Les Vicepresidències
e) La Conselleria Delegada
f) La Direcció.
g) La Secretaria i la Intervenció
ARTICLE 9. El Consell Plenari
9.1. El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió de l’Agència i estarà constituït per cadascun dels alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments
membres del consorci i el president del Consell Comarcal del Garraf. Així
mateix, formaran part de aquest òrgan, en el supòsit de que se hagin incorporat individualitzadament, les entitats privades contemplades en el article 1.3
anterior a l’Agència, el representant del Sindicat Unió General Treballadors
de Catalunya de l’Anoia – Alt penedès - Garraf; el representant del Sindicat
Comissions Obreres de Catalunya del Alt Penedès - Garraf; el president de la
Delegació de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació al Garraf i el
president de l’Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
(ADEG).
9.2. Formaran part del Consell Plenari, la Conselleria Delegada i La Direcció de
l’Agència, amb veu però no tindran dret de vot.
9.3. per a l’admissió de un nou membre, es precisarà el acord del Consell plenari,
qui atorgarà la seva representació i determinarà el numero de vots en el termes
establerts en el article 9.8.b) del presents estatuts.
9.4. Cada conseller amb dret de vot, tindrà un nombre de vots igual al que s’estableix a continuació:
9.4.1. Les administracions públiques tindrà el següent nombre de vots.
a) Ajuntament de Canyelles: cinc (5) vots.
b) Ajuntament de Cubelles: quinze (15) vots.
c) Ajuntament de Olivella: cinc (5) vots.
d) Ajuntament de Sant Pere de Ribes: vint (20) vots.
e) Ajuntament de Sitges: vint (20) vots.
f) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: vint-i-cinc (25) vots.
g) Consell Comarcal del Garraf: sis (6) vots.
9.4.2. Les entitats privades sense ànim de lucre, tindran en tot cas, el següent
nombre de vots.

Administració local

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

74104

Núm. 5731 – 8.10.2010

a) Sindicat Unió General Treballadors de Catalunya de l’Anoia – Alt penedès
– Garraf: un (1) vot
b) Sindicat Comissions Obreres de Catalunya de l’Alt Penedès - Garraf: un (1)
vot
c) Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació Delegació al Garraf : un
(1) vot
d) Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès (ADEG):
un (1) vot
9.5. En cas d’admissió de nous membres de l’Agència contemplats en el article
1.2, se’ls assegurarà d’adequada representació en el Consell plenari. Si es tractés
de una entitat privada no contemplada en el article 9.4.2, amb independència de
pertànyer al Consell plenari, se l’adjudicarà un (1) vot.
9.6. La renovació dels membres del Consell plenari es farà d’acord amb la periodicitat que determinin les institucions i entitats, coincidint amb les renovacions
que es produeixin al si de les mateixes, d’acord amb els procediments d’elecció sens
perjudici de cada institució o entitat per remoure el seu representant, i designar-ne
un de nou sempre que ho consideri oportú.
9.7. Corresponen al Consell Plenari de l’ Agència, en relació al seu objecte i a les
seves finalitats, totes les competències que la llei atribueix al Ple municipal, sens
perjudici de les que aquests Estatuts atribueixen a altres òrgans consorciats, i sens
perjudici que pugui delegar les que estimi convenients a altres òrgans, sempre que
siguin competències susceptibles de delegació d’acord amb la legislació de règim
local.
9.8. En tot cas, correspon al Consell plenari amb caràcter indelegable:
a) L’elecció, entre els seus membres de La Presidència, Les vicepresidències
primera i segona d’acord amb l’articles 11.4 i 11.5.
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva, d’acord
a lo previst en l’article 10.2 dels presents estatuts amb el 75% dels vots atribuïts als
membres del Consell Plenari.
c) El nomenament i la remoció del càrrec de la presidència de la Comissió Executiva.
d) El nomenament i la remoció de la Direcció i de la Conselleria Delegada.
e) L’aprovació i la modificació dels presents Estatuts per majoria del 75% dels
vots atribuïts als membres del Consell plenari que formin part
f) L’aprovació del pressupost, i les modificacions de pressupost, que podrà aprovar
la Comissió Executiva.
g) Les aportacions ordinàries anyals dels membres de la Agencia, per cobrir el
pressupost de funcionament i d’activitats així com les extraordinàries.
h) L’aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
i) L’admissió de nous membres de l’Agència.
j) L’admissió de nous membres del Consell Consultiu del Garraf, i la determinació
del nombre de representats en aquest òrgan.
k) La unió ó separació de altres entitats de similars objectius i finalitats,
l) La dissolució i la liquidació de l’Agència, d’acord amb l’article 23 dels presents
estatuts.
m) Resoldre els dubtes que es plantegin sobre la interpretació d’aquests estatuts
i els acords del mateix Consell.
ARTICLE 10. La Comissió Executiva.
10.1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió,
execució i de proposta al plenari.
10.2. Estarà format per:
a) La Presidència
b).Les Vicepresidències
c) La Conselleria Delegada
d) La Direcció
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e) La Secretaria i la Intervenció
10.4. La Direcció serà membre de la Comissió Executiva amb veu i vot.
10.5. Corresponen a la Comissió Executiva les següents funcions que prèviament
acordi delegar-li en el seu favor el Consell Plenari. A efectes merament enunciatius,
podran ser delegades les següents funcions:
a) Elaborar i Informar els plans i programes d’actuació, pressupost i balanç,
comptes de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió.
b) Aprovar la reglamentació Interna del Agència i la organització dels seus
serveis.
c) Valorar i informar la contractació d’estudis i recerques.
d) Exercir la direcció, organitzar i determinar la plantilla de personal, aprovar
les adscripcions i els cessaments de personal; la dedicació de béns, amb facultat de
subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves finalitats.
e) Autoritzar adquisicions, contractacions de béns, disposicions del patrimoni, amb
facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir les seves finalitats.
f) Formular i presentar al Consell Plenari, perquè siguin aprovats, els pressupostos d’ingressos i despeses corresponents a cada exercici econòmic, així com la
memòria corresponent.
g) Qualsevol altra funció que sigui delegada per part del Consell Plenari, o de la
Presidència a excepció de les indelegables.
ARTICLE 11. La Presidència i altres Membres del Consell Plenari
11.1. El/la president/a del Consell plenari, serà també el/la president/a del Comite
Executiu i serà també el/la president/a de l’Agència i la representa a tots els efectes,
podent, per tant, comparèixer sense necessitat de poder previ i especial davant tota
classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre i jurisdicció, així com davant
de tot tipus de persones públiques i privades, físiques i jurídiques.
11.2. L’exercici del càrrec de president/a comportarà en general, totes aquelles
funcions que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, el Consell Plenari
li delegui, amb els límits que, per analogia, estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local d’acord a les modificacions fetes per la Llei
57/2003, de 16 de Desembre, i entre d’altres
a) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell Plenari.
b) Autoritzar les despeses i adjudicar i formalitzar contractes prèviament aprovats,
en el seu cas, per la comissió executiva.
c) Donar el vist-i-plau a les certificacions que expedeixi el/la Secretari/a.
d) Qualsevol altre que li correspongui per Llei o Estatuts, i supletòriament,
les mateixes funcions que estableix la legislació vigent de règim local, a favor de
l’Alcalde- President
11.3 El Consell plenari podrà designar entre els seus membres les vicepresidències
primera i segona que substituirà, per aquest ordre a la presidència en totes les seves
atribucions en casos d’absència, malaltia, vacant o qualsevol altra impossibilitat.
11.4 Els càrrecs de president/a i de vicepresidents/es tenen una durada d’un any.
Tots els consellers que detentin aquesta condició pel fet de ser d’alcaldesses/es,
seran designats de forma rotativa, com a president/a o vicepresident/a primer/a i
segon/a, essent que tots els conselleres/s que detentin aquesta condició pel fet de ser
alcaldesses/es, hauran estat presidentes/s i vicepresidentes/s primer i segon, i per
tant, l’alcaldesse/e de cadascun dels municipis constituents haurà tingut la condició
de presidenta/t i de vicepresidenta/t primer/a i segon/a.
11.5 De forma anual, als efectes del previst en l’anterior paràgraf, el Consell
acordarà la rotació en el càrrec de president, anomenant un nou president/a entre els
consellers que detentin aquesta condició per la seva condició d’alcaldes. La rotació
en el nomenament es determinarà per ordre alfabètic, considerant en primer terme,
o com a primer d’ordre, l’ajuntament de Sant Pere de Ribes.
11.6 .Igualment, de forma anual, el Consell acordarà la rotació en el càrrec de
Vice-president/a primer/a i segon/a, anomenant un nou vicepresident/a primer/a i
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segon/a entre els consellers que detentin aquesta condició per la seva condició d’alcaldes. La rotació en el nomenament es determinarà per ordre alfabètic, considerant
en primer terme, o com a primer d’ordre, aquells que posteriorment, els dos anys
següents, detentin el càrrec de president/a i Vicepresident/a primer/a.
11.7 El Consorci estarà assistit d’un/a secretari/a que serà nomenat/da lliurement pel
Consell Plenari d’entre les persones que ocupen les secretaries dels ens consorciats,
o una persona que reuneixi les condicions establertes per a tal escomesa.
ARTICLE 12. La Conselleria delegada
12.1. Així mateix, el Consell plenari podrà nomenar també entre els seus membres o be, entre experts independents de reconegut prestigi, formin part o no del
Consell Plenari, un Conseller/a-Delegat/da, en el qual, tant el Consell Plenari com
el president, podrà delegar part de les seves funcions, excepte les que legalment
són indelegables. En aquest cas, el/la Conseller/a Delegat/da, és l’òrgan executiu del
Consell plenari i del president, i amb aquest caràcter representarà a l’Agència en
judici i fora d’ell, i hi podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial
davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o
jurídiques, fins i tot el Banc d’Espanya i les seves sucursals..
ARTICLE 13. La Direcció
13.1. El Consell plenari podrà nomenar la persona responsable de la direcció,
càrrec que hauria de recaure en una persona especialment capacitada.
13.2. La persona responsable de la direcció desenvoluparà el comandament de
tots els serveis tècnics i administratius, amb independència de les funcions que el
Consell li delegui. A tal efecte, el Consell plenari nomenarà la persona que haurà
d’ocupar el càrrec, així com les condicions en les quals haurà de desenvolupar-lo,
fent constar les atribucions que se li confereix, la remuneració, els terminis i els
motius del cessament en les seves funcions, i tot el que calgui per atorgar al seu
favor, poders de representació de l’Agència, amb les facultats necessàries per poder-los exercir.
13.3. En cas de vacant, absència o malaltia de la persona responsable de la direcció,
les seves funcions les haurà d’exercir el/la Conseller/a Delegat/da o, de no existir-ne
el/la President/a del Consell Plenari.
13.4. La persona responsable de la direcció tindrà veu al Consell plenari, però
no tindrà vot en aquest òrgan. La persona responsable de la direcció tindrà veu i
vot a la Comissió Executiva.
ARTICLE 14. Òrgan consultiu de l’Agència. El Consell Consultiu del Garraf.
14.1. El Consell plenari podrà acordar la creació del Consell Consultiu del Garraf,
que tindrà una funció exclusivament consultiva, i per tant, no tindrà facultats de
direcció, gestió i administració de l’Agència.
14.2. Els informes, propostes o acords adoptats pel Consell Consultiu del Garraf
no vincularan als òrgans de govern i de gestió de l’Agència, previstos a l’article 8
dels presents Estatuts.
14.3. El Consell Consultiu del Garraf tindrà com a missió fomentar la participació, la consulta, i el debat entre les administracions i els sectors públics i privats
vinculats directament o indirectament a la comarca del Garraf.
14.4. El Consell Consultiu del Garraf quedarà integrat pels representants següents:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 2 representants
Ajuntament de Sitges 2 representants
Ajuntament de Canyelles 2 representants
Ajuntament de Cubelles 2 representants
Ajuntament de Sant Pere de Ribes 2 representants
Ajuntament d’Olivella 2 representants
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Consell Comarcal del Garraf (CCG) 3 representants
Comissions Obreres de Catalunya de l’Alt penedès – Garraf (C.C.O.O. 2 representants
Unió General de Treballadors de Catalunya de ‘Anoia – Alt penedès - Garraf
(U.G.T.) 2 representants
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès,Garraf 2 representants
Cambra de Comerç de Barcelona delegació al Garraf 2 representants
Universitat Politècnica de Catalunya 1 representant
Consorci Sanitari del Garraf 1 representant
Col·legi d’Enginyers de Vilanova i la Geltrú 1 representant
Gremi d’Instal·ladors del Garraf 1 representant
Gremi de Constructors del Garraf 1 representant
Agrupacions o grups politics del Garraf 15 representants
14.5. Les agrupacions electorals, coalicions o partits politics del Garraf, disposaran
de un nombre de representants, igual al nombre dels membres de les comissions
informatives que es distribuiran, en funció de la seva representació en el Consell
Comarcal del Garraf en cada moment, corresponen a aquest organisme la designació
i proclamació para la seva acreditació davant de l’Agència.
14.6. No obstant el que estableix aquest article, podrà incorporar-se al Consell
Consultiu del Garraf, qualsevol altre entitat privada sense ànim de lucre, que hagi
estat admesa pel Consell plenari. Aquesta entitat tindrà el nombre de representats
dintre del Consell Consultiu, que acordi el Consell Plenari.
14.7. Les funcions del Consell Consultiu del Garraf són les següents:
a) Assessorar i formular propostes en matèria de desenvolupament econòmic.
b) Debatre la proposta de programa d’actuació, inversions i finançament de
l’Agència, i informar-ne abans que s’aprovi.
c) Debatre la proposta de pressupost d’explotació de l’Agència, i informar-ne
abans que s’aprovi.
d) Rebre informació dels comptes anuals i la liquidació del pressupost de l’Agència.
e) Resoldre les consultes que prèviament sol·liciti el president/a de l’Agència.
f) Redactar, si s’escau, el seu reglament de funcionament intern.
14.8. Els membres del Consell Consultiu exerceixen el càrrec gratuïtament, sens
perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a
la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions
pròpies del càrrec.
CApÍTOL TERCER. NORmES DE FUNCIONAmENT.
ARTICLE 15. Reunions, convocatòries i adopció de acords.
15.1. El Consell plenari farà una sessió amb caràcter ordinari, com a mínim una
vegada a l’any, dintre del primer semestre de cada exercici, per a la aprovació dels
comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
Igualment, es reunirà periòdicament, i en totes les ocasions en què el president el
convoqui, a iniciativa pròpia, o a sol·licitud de la majoria dels seus membres.
15.2. La Comissió Executiva es reunirà periòdicament, de forma mensual, i serà
convocada pel President/a, o a proposta de la majoria dels seus membres.
15.3. Actuarà com a president/a del Consell plenari i en el seu cas, de la Comissió
Executiva, el President/a de l’Agència i com a Secretari/a, el que ho sigui de l’Agència
15.4. El Consell Consultiu del Garraf es reunirà, amb caràcter ordinari, una vegada
a l’any, com a mínim, dintre del primer semestre de l’exercici i amb anterioritat a
la corresponent reunió del Consell plenari. Així mateix, es reunirà quan o estimés
convenient el/la President/a de l’Agència o quan hi hagi sol·licitud escrita de, com a
mínim, la meitat dels membres i no podrà en aquest cas demorar la seva celebració
més de quinze dies des de que hagués estat sol·licitada.
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15.5. Actuarà de president/a de la sessió del Consell Consultiu el president/a de
l’Agència o persona en qui delegui i com a secretari/a, el que ho sigui de l’Agència, i en el cas de vacant, absència o malaltia d’aquest/a la persona que nomeni el
Consell Consultiu.
15.6. Les convocatòries de tots els òrgans es faran per escrit emeses por el/la
President/a de l’Agència, per carta o correu electrònic, inclouran el corresponent
ordre del dia i hauran de ser cursades amb una antelació de quinze dies naturals, a
cadascun dels membres de l’òrgan convocat.
15.7. El Consell Plenari, representat per el President/a o membre en el que delegui i en el seu cas, el Consell Consultiu, s’entendran vàlidament constituïts quan
hi concorrin, presents o representats la meitat més un, del total de drets de vot. En
cas de representació, aquesta haurà de recaure necessàriament en un altre membre
de l’òrgan en el sí del qual es confereix la representació, i haurà de consignar-se per
escrit. Si per la adopció de qualsevol acord es precisés una majoria reforçada, serà
necessària per que es celebri la sessió, que estiguin present o representants, como
mínim, la meitat mes un dels seus membres de dret.
15.8. Els acords del Consell Plenari, la Comissió Executiva o el Consell Consultiu
s’adoptaran per majoria simple dels vots que s’atribueixen als membres concurrents
a la sessió, a excepció d’aquells supòsits en que legal o estatutàriament s’estableixi
una altre majoria.
15.9. Els acords del Consell Plenari, de la Comissió Executiva i, en el seu cas, del
Consell Consultiu, es consignaran en actes, que seran transcrites al Llibre corresponent i es signaran per la Presidència o qui la representi i el/la secretari/a.
CApÍTOL QUART. RÈGIm ECONÒmIC, DE pERSONAL I DE CONTRACTACIÓ
ARTICLE 16. Recursos Humans
16.1. L’Agència podrà disposar de personal propi per a desenvolupar las seves
tasques. Així mateix, les entitats consorciades podran assignar funcions de suport
entre els treballadors de la seva plantilla.
16.2. Els llocs de treball que es contractin des del Consorci per a prestar els seus
serveis, estaran subjectes a les disposicions del règim laboral, excepte quan s’integri
personal funcionari d’altres administracions en comissió de serveis o en la situació
administrativa que legalment correspongui.
ARTICLE 17. Regim econòmic.
El règim econòmic- financer del Consorci s’ajustarà a la normativa vigent en
cada moment pels ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos
econòmics
17.1. per a la realització dels seus objectius, l’ Agència disposarà dels recursos
següents:
a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les entitats integrades a l’Agència, en la quantitat i forma que siguin convingudes.
b) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l’Estat, de la Generalitat,
de les corporacions municipals, d’altres administracions públiques, d’entitats o de
particulars.
c) Productes del seu patrimoni, de rendiments d’explotacions i de prestació de
serveis.
d) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa
o indirecta de serveis.
e) Operacions de crèdit.
f) Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis.
g) Treball voluntari promogut per l’Agència o per les entitats.
17.2. L’adscripció de personal o de béns a l’Agència per part d’una entitat membre,
podrà compensar-se de l’aportació dinerària.

Administració local

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5731 – 8.10.2010

74109

ARTICLE 18. Comptabilitat i exercici econòmic.
18.1. L’Agència formularà un pressupost anyal i desenvoluparà la seva activitat
segons el pla d’actuacions, la vigència del qual s’estendrà coincidint amb els períodes electorals municipals.
18.2. L’Agència haurà de dur una comptabilitat ordenada, d’acord amb les disposicions del Pla General de Comptabilitat para Entitats Públiques i complint tots
els requisits legals.
18.3. El exercici econòmic coincidirà amb el any natural.
ARTICLE 19. Classes d’aportacions.
19.1. Les aportacions anyals per cobrir el pressupost de funcionament i d’activitats
seran aprovades per acord del Consell Plenari.
19.2. Les aportacions seran de tres tipus:
a) Les que s’estableixin pel seu funcionament ordinari.
b) Les aportacions relatives a temes específics.
c) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes.
ARTICLE 20. Patrimoni.
20.1. L’Agència podrà tenir patrimoni propi afectat pels fins específics pels quals
s’ha constituït i comprendrà els béns i drets, les instal·lacions i els objectes adscrits
a l’Agència al moment de la seva constitució i els que adquireixi en el futur.
20.2. Els béns de domini i us públic, els patrimonials, que els ens associats adscriguin a l’Agència per al compliment dels fins d’aquest, conserven la qualificació
originària.
20.3. L’Agència té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus
membres, unes facultats de disposició limitades a les finalitats estatutàries.
ARTICLE 21. Contractació
La contractació de l’Agència ha de garantir els principis de publicitat i de lliure
concurrència i es regeix pel que estableix la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
CApÍTOL CINQUÈ. mODIFICACIONS ESTATUTÀRIES, SEpARACIÓ I
DISSOLUCIÓ.
ARTICLE 22. Modificació dels Estatuts.
21.1. El Consell Plenari, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb el que
està establert en l’article núm. 9 d’aquest estatuts i la normativa aplicable, i prèvia
convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, o la dissolució
de l’Agència, sense perjudici de la necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
ARTICLE 23. Separació dels Membres.
23.1. La separació de l’Agència d’alguns dels seus membres, a petició de la
part interessada, podrà realitzar-se amb un avís previ de 4 mesos, sempre que
no siguin perjudicats els interessos generals que l’Agència representa, que la
institució que se’n separi estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents i aprovades fins al
moment de la separació i sense dret a compensació. L’acord de separació haurà
d’estar aprovat pel Consell plenari qui haurà d’establir els termes econòmics
de dita separació.
ARTICLE 23. Dissolució.
23.1. L’Agència es dissoldrà per les causes següents:
a) Incompliment de l’objecte.
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b) Acord majoritari del 75% dels vots atribuïts als membres del Consell plenari.
c) Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats de l’Agència.
d) Transformació de l’Agència en una altra Entitat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
23.2. L’acord del Consell Plenari sobre la dissolució i liquidació de l’Agència
haurà de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres i especificarà la
forma de liquidar l’actiu i el passiu i de revertir les obres o instal·lacions a les administracions consorciades basant-se en la ponderació dels criteris de preservació
d’interès públic, respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al
llarg de la duració de l’Agència.
23.3. L’acord de dissolució ha de contenir els criteris de liquidació del Consorci
i també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant la
solució de les obligacions respectives.
23.4. L’acord de dissolució també haurà de determinar la destinació del personal
del Consorci, amb respecte a tots els seus drets.
DISpOSICIÓ ADDICIONAL
ÚNICA. per tot allò no previst en aquests Estatuts s’aplicarà el que disposa la
normativa vigent que regeixi per a les entitats locals.
DISpOSICIÓ TRANSITÒRIA
ÚNICA. En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna de l’Agència,
serà d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans el que disposa la Llei 30/1992
de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener, i el Real
Decret 2568/1986, de 28 de Novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
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