Dijous, 7 de maig de 2015
ALTRES ENTITATS
Consorci Digital Mataró-Maresme
EDICTE
El Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme en sessió feta el 14 de novembre de 2014 va aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci, per tal de reflectir en els mateixos determinades modificacions d'oportunitat com
establir la nova adreça del Consorci, com el número de membres que composen la Comissió Executiva del Consorci,
així com per tal de concretar la prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'acord amb les especificacions
recollides en la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya i d'altres; així com
adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 17 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL),
com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
Per part dels ens membres del Consorci Digital Mataró-Maresme s'ha procedit a ratificar l'esmentat acord d'aprovació
inicial de la modificació d'Estatuts, que van ser adoptats pels respectius Plenaris en les dates següents:
Membres del Consorci
Consorci Digital Mataró-Maresme
Consell Comarcal del Maresme
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Cabrera de Mar

Data d'aprovació
14/11/14
16/12/14
04/12/14
01/12/14
15/01/15

El Consorci Digital Mataró-Maresme, en el mateix acord adoptat en el Ple de 14 de novembre de 2014, va acceptar
l'encàrrec formulat pels ens membres del Consorci, per tal que actuant en nom i representació d'aquests ens, pogués
realitzar el tràmit d'informació pública, i els corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva així com la publicació
íntegra dels text de la modificació dels Estatuts.
Amb aquest caràcter, el Consorci Digital Mataró-Maresme publicà un anunci d'exposició pública de l'expedient de
modificació d'estatuts de caràcter col·lectiu que es va inserir al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de
març de 2015, CVE-Núm. de registre:022015007308 i en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6832 de 17 de març de
2015, el qual ha substituït els que haurien pogut publicar separadament cadascun dels ens de caràcter públic integrants
del Consorci.

MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME
a) Modificacions introduïdes per motius d'oportunitat:
1.- S'introdueix un nou apartat 6 a l'article 3, que tindrà el següent redactat:
Article 3.6: "La prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local serà duta a terme en forma de gestió
directa, d'acord amb allò previst a l'article 32.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de
Catalunya."
2.- S'introdueix un incís explicatiu a l'apartat 1 de l'article 4, per adaptar a la realitat actual del Consorci a les previsions
del nombre d'ajuntaments membres previstos en la redacció vigent d'aquest apartat dels Estatuts, introduint la frase "...
que així ho desitgin d'entre els...", de tal forma, que quedarà així:
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Havent transcorregut el termini d'exposició pública i el de audiència als interessats i no havent-se produït cap al·legació,
l'acord inicial va esdevenir elevat a definitiu sense necessitat d'adopció de cap altre acord exprés en data 27 d'abril de
2015, a continuació es publica la modificació d'estatuts operada, als efectes legals escaients, i per a coneixement
general; amb la indicació que contra els actes i les disposicions esmentades anteriorment, que son definitius en via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, si bé es podrà interposar qualsevol altre recurs o dur a terme qualsevol altra acció si es
considera procedent.
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Article 4.1: "El Consorci és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels
seus fins, integrada voluntàriament pels Ajuntaments que així ho desitgin d'entre els integrants de la demarcació de
Mataró-Maresme Sud definida pel Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local (PTNTDL) aprovat pel Reial Decret
439/2004, de 12 de març, i modificat pel Reial Decret 2268 / 2004, de 3 de desembre i pel Reial Decret 944 / 2005, de
29 de juliol."
3.- S'introdueix el nou domicili del Consorci, essent que l'article 5 quedarà així:
Article 5: "El domicili del Consorci serà a Mataró, Carrer Tordera, 37, local 8, edifici del Coneixement. Tanmateix el Ple
del Consorci podrà modificar aquest domicili".
4.- S'introdueix un nou redactat al subapartat b) de l'apartat 2 de l'article 8, per tal el nombre de membres de la Comissió
Executiva a la situació actual de membres del Consorci, que quedarà així:
Article 8.2. b): "Tants vocals com nomeni el Ple".
4.- S'introdueix un nou redactat a l'apartat 1 de l'article 9, per adaptar a la realitat actual del Consorci les previsions del
nombre de Vicepresidents existents en la redacció vigent d'aquest apartat dels Estatuts, de tal forma, que quedarà així:
Article 9.1: "El Ple del Consorci elegirà, d'entre els seus membres, un President i un o varis Vicepresidents, que supliran
al President, en l'ordre que en el seu cas s'estableixi, en casos de vacant, absència o malaltia".
b) Modificacions introduïdes per a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalionalització
i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL).
1.- S'introdueix la possibilitat que l'ens d'adscripció pugui classificar el Consorci, als efectes de poder determinar el
nombre màxim de membres de l'òrgan màxim del Consorci, essent que s'afegeix un nou apartat 7 a l'article 4, que
quedarà així:
Article 4.7: "Correspondrà al Ple de l'ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del Consorci en un dels
tres grups previstos d'acord amb les previsions contingudes a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques als efectes de determinar el nombre màxim de membres del òrgans
superiors de govern del Consorci, així com el nombre màxim i mínim dels directius i la quantia de les retribucions."
2.- S'introdueix l'adscripció a l'Ajuntament de Mataró, essent que s'introdueix un nou apartat 7 a l'article 3, que quedarà
així:

3.- S'introdueix un nou redactat en els apartats 2 i 3 de l'article 10 referent al personal, i es suprimeix una part de
l'apartat 4 de l'esmentat article 10, essent que quedaran així:
Article 10.2: "El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació
de llocs de treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i
les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella."
Article 10.3: "A aquest efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna de les administracions
participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l'administració pública a la que
el consorci estigui adscrit".
De l'article 10.4 es suprimeix la frase següent:...," o en qualsevol altre ens local",... quedant:
Article 10.4: Les funcions de Secretaria i Intervenció en el Consorci seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris
que les porti o portin a terme en algú dels membres del Consorci amb la condició d'ens local, designat pel Ple del
Consorci a proposta del Consell Comarcal.
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Article 3.7: "A l'empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques, en la seva disposició final segona s'estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l'Administració
Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d'acord amb el que preveuen els
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s'adscriu a l'Ajuntament de Mataró.
Aquesta adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'administració
d'adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera."
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c) Modificacions introduïdes per a l'adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
1.- S'introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i
liquidació, en el seu cas, del Consorci; essent que s'introdueix un nou apartat 4 a l'article 14 i un nou apartat 4 a l'article
15, i s'introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament
del Consorci, que quedaran així:
Article 14.4: "Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d'aplicació allò disposat a l'article 14 de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa."
Article 15.4: "Als efectes de la separació d'algun o alguns membres del Consorci serà d'aplicació allò disposat als
articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa."
Disposició Addicional segona: "Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò no previst en els presents
Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, s'estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
societats de Capital".
Conseqüentment, i als efectes compiladors escaients, a continuació es publica el text refós dels Estatuts modificats
vigents del Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del
canal múltiple 24 amb referència TL06B i denominació "Mataró" (Consorci Digital Mataró-Maresme).
CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ
(Programa núm. 1 canal múltiple 24 – TL06B)
ESTATUTS
CAPITOL I
Disposicions Generals
Article 1.
Constitució i denominació.

Article 2.
Objecte.
2.1. Constitueix l'objecte del Consorci, la gestió conjunta del canal públic de televisió digital local que correspon als
Ajuntaments de Mataró, Premià de Mar, el Masnou, Vilassar de Mar, Argentona, Premià de Dalt, Alella, Montgat, Sant
Andreu de Llavaneres, Vilassar de Dalt, Tiana, Teià, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt, Cabrera de Mar i Caldes d'Estrac,
tal i com estableix amb l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 4 d'abril de 2006 i d'acord amb la Llei 41 /
1995, de 22 de desembre, de televisió local per ones terrestres, que la configura com un mitjà audiovisual de
comunicació amb la naturalesa de servei públic; i d'acord també amb el procediment establert a la mateixa llei i a la Llei
10 / 2005, de 14 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la televisió digital terrestre, de liberalització de la televisió
per cable i de foment del pluralisme.
2.2. També serà objecte del Consorci qualsevol altre activitat connexa o vinculada amb la de l'apartat anterior.
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Amb la denominació " Consorci per a la gestió de la televisió digital local pública de la demarcació de Mataró, programa
núm. 1 del canal múltiple 24 amb referència TL06B i denominació "Mataró" (CONSORCI DIGITAL MATARÓMARESME)" es constitueix un Consorci de caràcter local, en els termes de l'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local; els articles 269 i següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i els articles 312 i següents del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per a l'acompliment
de l'objecte assenyalat als presents Estatuts.
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Article 3.
Naturalesa i règim jurídic.
3.1. El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, que es regeix
per aquests Estatuts, per la legislació de règim local, de l'audiovisual i altra sectorial, en el seu cas aplicable, pel
Reglament d'organització i funcionament del servei televisiu, que pertocarà aprovar al Ple, de conformitat amb el que
disposa l'article 33.1 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de Comunicació Audiovisual de Catalunya, i pels altres
Reglaments Interns que regulin la seva organització, funcionament i l'ordenació de les diverses activitats i,
supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables.
3.2. El Consorci, regulat per aquests Estatuts, està dotat de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi la realització dels seus propis objectius.
3.3. El Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com Entitat de Dret Públic li
corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes,
assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i en general realitzar tots els actes
necessaris per l'acompliment de les finalitats que li són atribuïdes d'acord amb el que disposen aquests Estatuts i la
legislació aplicable.
3.4. Com a administració pública, i d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al Consorci en l'àmbit de les
seves competències i en els termes establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents:
a) La reglamentaria i d'autoorganització.
b) La tributària, referida exclusivament a l'establiment de preus públics, taxes i contribucions especials, i la financera.
c) La de programació i planificació.
d) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs bens.
e) La d'execució forçosa i la sancionadora.
f) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.
g) La presumpció de legitimitat i la d'executivitat de llurs actes i acords.
h) La d'inembargabilitat de llurs béns i drets, en els termes establerts per les Lleis, i les de prelació, de preferència i
altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública en relació a llurs crèdits, sense perjudici de les que corresponen
a la Hisenda de l'Estat i de la Generalitat.
i) La d'exempció dels impostos de l'Estat i de la Generalitat en els termes establerts per les Lleis.

3.6. La prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local serà duta a terme en forma de gestió directa,
d'acord amb allò previst a l'article 32.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de
Catalunya.
3.7. A l'empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions
Públiques, en la seva disposició final segona s'estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l'Administració
Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d'acord amb el que preveuen els
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci s'adscriu a l'Ajuntament de Mataró.
Aquesta adscripció determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l'administració
d'adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat financera.
Article 4.
Entitats consorciades.
4.1. El Consorci és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per a l'acompliment dels seus
fins, integrada voluntàriament pels Ajuntaments que així ho desitgin d'entre els integrants de la demarcació de Mataró-
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3.5.L'activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi Consorci, per les entitats consorciades, mitjançant la
formalització del corresponent conveni d'encomana de gestió, o pels organismes o societats instrumentals del Consorci.
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Maresme Sud definida pel Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local (PTNTDL) aprovat pel Reial Decret
439/2004, de 12 de març, i modificat pel Reial Decret 2268 / 2004, de 3 de desembre i pel Reial Decret 944 / 2005, de
29 de juliol.
4.2. També poden formar-ne part els municipis encara no planificats en l'àrea geogràfica on s'hagi de prestar el servei
públic audiovisual.
4.3. També en formarà part el Consell Comarcal del Maresme i en poden formar part altres ens de la mateixa àrea
geogràfica que els representin o altres entitats públiques, en la forma i amb les condicions que els municipis membres
de ple dret del consorci decideixin, amb una participació no superior al 25%.
4.4. En un annex als presents Estatuts, que tindrà la consideració de part integrant d'aquests, es relacionaran en cada
moment les entitats integrades al Consorci. L'esmentat annex es renovarà automàticament amb l'acord d'admissió de
nous membres.
4.5.L'acord d'admissió de nous membres haurà de ser adoptat pel Ple del Consorci i formalitzat en un conveni d'adhesió
on s'especificaran les condicions d'integració i les seves obligacions, així com l'acceptació dels presents Estatuts.
4.6. Els nous membres del Consorci que s'incorporin en posterioritat a la seva constitució, satisfaran una quota
d'admissió, la quantitat de la qual la determinarà el Ple.
4.7. Correspondrà al Ple de l'ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del Consorci en un dels tres
grups previstos d'acord amb les previsions contingudes a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de les Administracions Públiques als efectes de determinar el nombre màxim de membres del òrgans
superiors de govern del Consorci, així com el nombre màxim i mínim dels directius i la quantia de les retribucions.
Article 5.
Domicili.
El domicili del Consorci serà a Mataró, carrer Tordera, 37, local 8, Edifici del Coneixement. Tanmateix el Ple del
Consorci podrà modificar aquest domicili.
CAPITOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 6.
Òrgans de govern i complementaris.
6.1. Els òrgans de govern del Consorci són:

6.2. Els representants dels municipis en els òrgans de govern del Consorci hauran de ser necessàriament membres
electes de les respectives corporacions i seran nomenats i substituïts lliurement pels respectius municipis consorciats.
Llur mandat coincidirà amb el període que duri el del consistori que li haig encomanat l'esmentada representació.
La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i dels membres dels col·legiats coincidirà amb la de les
Corporacions Locals. Una vegada finalitzat aquest mandat, continuaran en les seves funcions sols per a la gestió
ordinària fins a la convocatòria i celebració de la sessió del Ple per a la renovació dels seus membres. Aquesta sessió
s'haurà de celebrar preceptivament en el termini màxim de quatre mesos des de la constitució de les Corporacions
Locals.
6.3. El Ple del Consorci ha de crear un Consell de naturalesa consultiva i assessora, tal i com determina l'article 33.2 de
la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya que, entre d'altres funcions, ha
d'emetre un informe preceptiu sobre la capacitat, mèrit i idoneïtat dels candidats a desenvolupar els càrrecs de màxima
responsabilitat de la gestió del servei públic audiovisual d'àmbit local.
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a) El Ple del Consorci.
b) La Comissió Executiva.
c) El President o Presidenta.

Dijous, 7 de maig de 2015
Aquest Consell ha de garantir, d'acord amb el contracte programa i amb el que estableixi el reglament d'organització i
funcionament, la participació dels grups socials i polítics més representatius dins el territori corresponent, i també de les
entitats sense ànim de lucre del mateix territori.
Article 7.
El Ple.
7.1. Funcions.
El Ple és l'òrgan decisori superior del Consorci, i té atribuïdes les següents funcions i facultats:
a) L'elecció del President/a, Vicepresidents/es i dels/les membres de la Comissió Executiva.
b) Fixar l'orientació general del Consorci dins els objectius que es proposa realitzar.
c) Subscriure el contracte programa, que ha de proveir els fons necessaris per a la prestació adequada del servei, tot
definint a la vegada els objectius específics de servei públic, d'acord amb les previsions de l'article 33.3 de la Llei 22 /
2005, de 29 de desembre de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
d) L'aprovació i, en el seu cas, modificació del Pressupost, de les seves bases d'execució, i també de la plantilla del
personal del Consorci.
e) L'aprovació anual del Compte General i de la memòria de les activitats realitzades.
f) Aprovar l'admissió o la separació dels membres del Consorci, i fixar-ne la participació econòmica que els hi
correspongui.
g) Aprovar el Reglament d'organització i funcionament, regulat a l'article 33.1 de la Llei 22 / 2005, de 29 de desembre,
de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
h) Nomenar per majoria qualificada de dos terços, als màxims responsables de la gestió del servei, tal i com preveu
l'article 33.2 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
i) Modificar els Estatuts.
j) La creació d'ens instrumentals amb personalitat jurídica pròpia.
k) La dissolució i liquidació del Consorci.
l) En general exercir aquelles competències que essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local, atribueix al Ple d'una entitat local amb el caràcter d'indelegables.
7.2. Composició.

7.3. Regim de sessions.
El Ple del Consorci es reunirà en sessió ordinària dos cops a l'any, i en sessió extraordinària a petició d'una quarta part
dels seus membres o sempre que ho decideixi el President.
La convocatòria de les reunions del Ple es farà mitjançant correu electrònic adreçat a la direcció de correu electrònic
que cada membre designi a l'efecte, amb quatre dies d'antelació a la data de la reunió. Contindrà l'ordre del dia, fora del
qual no es podran prendre acords, llevat que, essent presents tots els representats, l'assumpte sigui declarat d'urgència
amb el vot favorable de la majoria. En casos d'urgència la convocatòria es farà, al menys, amb 24 hores d'antelació. Així
mateix, el Ple del Consorci podrà celebrar sessió si així ho decideix per unanimitat i estan reunits tots els seus membres.
Per a la vàlida constitució del Ple del Consorci es requerirà la presència, com a mínim, de la meitat dels seus membres,
essent possible la seva constitució en segona convocatòria, amb la presència d'un terç dels seus membres. Aquest
quòrum s'ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, serà necessària la presencia del President/a i del Secretari/a,
o dels qui legalment els substitueixin.
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El Ple del Consorci estarà composat per un representant de cada ajuntament membre, que ostentarà la condició de
càrrec electe, i per un representant del Consell Comarcal del Maresme; i son nomenats, cessats i substituïts per les
entitats a les que representen.

Dijous, 7 de maig de 2015

7.4. Adopció d'acords
Els acords es prendran per una doble majoria dels vots presents o representats. Serà necessària una majoria en vot
ponderat en funció de la població de dret del Municipi (Padró del 2005 i que es podrà revisar cada 5 anys) i una majoria
dels municipis presents o representats. Cada Ajuntament tindrà un sol representant.
En el cas del Consell Comarcal del Maresme la ponderació de vot es correspondrà al 5%.
En el cas dels ens que representin als municipis o altres entitats públiques membres del Consorci, la ponderació del vot
es determinarà en el Conveni previst a l'article 4.5. dels presents Estatuts.
La representació i el vot dels integrants del Ple del Consorci podran ser delegats en un altre membre d'aquest,
mitjançant una carta adreçada al President del Consorci amb un mínim de 24 hores d'antelació a l'inici de la sessió.
A l'inici de cada sessió del Ple, el Secretari o Secretària del Consorci, comunicarà la ponderació del vot i/o
representació, que ostentaran en aquella sessió els representants de les entitats consorciades d'acord amb el que
disposen els apartats anteriors.
Article 8.
La Comissió Executiva.
8.1. La Comissió Executiva és l'òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
8.2. La Comissió Executiva té la composició següent:
a) El President o Presidenta del Consorci.
b) Tants vocals com nomeni el Ple
c) El màxim directiu del Consorci que assistirà amb veu però sense vot.
8.3. Correspon a la Comissió Executiva:
a) Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci.
b) Exercir les funcions assignades a la Comissió Especial de Comptes, i informar els assumptes que s'elevin al Ple per a
la seva aprovació.
c) En general totes aquelles funcions que essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, el Ple o el President li
deleguin, amb els límits que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim Local.
8.4. La Comissió executiva es reunirà com a mínim una vegada cada dos mesos en sessió ordinària, i en sessió
extraordinària a petició d'una tercera part dels seus membres o quan ho decideixi així el seu President.

Article 9.
El President o Presidenta.
9.1. El Ple del Consorci elegirà, d'entre els seus membres, un President, i un o varis Vicepresidents, que supliran al
President, en l'ordre que en el seu cas s'estableixi, en casos de vacant, absència o malaltia.
9.2. Corresponen al President o Presidenta del Consorci les atribucions següents:
a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir els empats amb vot de qualitat.
c) Supervisar l'administració i els serveis del Consorci.
d) Elevar al Ple la documentació i els informes que consideri oportuns.
e) Aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local atribueixi a la Presidència d'una entitat local amb caràcter d'indelegables.
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8.5. El règim de convocatòria de les sessions i el quòrum d'assistència per a considerar constituïda vàlidament la sessió
serà el previst a l'article 7.3. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents.

Dijous, 7 de maig de 2015
CAPITOL III
Règim de personal, patrimonial i econòmic.
Article 10.
Personal.
10.1. El personal al servei del Consorci s'integrarà en la plantilla aprovada pel Ple del Consorci, en la qual constarà el
número, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball.
10.2. El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs
de treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella.
10.3. A aquest efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna de les administracions
participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l'administració pública a la que
el consorci estigui adscrit.
10.4. Les funcions de Secretaria i Intervenció en el Consorci seran realitzades per aquell funcionari o funcionaris que les
porti o portin a terme en algú dels membres del Consorci amb la condició d'ens local, designat pel Ple del Consorci a
proposta del Consell Comarcal.
Article 11.
Patrimoni.
11.1. El patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent
inventari, que revisarà i aprovarà anualment el Ple del Consorci.
11.2. Les entitats membres podran adscriure al Consorci béns de domini públic o patrimonials per la consecució de les
finalitats consorcials. Els esmentats béns conservaran la qualificació originària.
Article 12.
Recursos econòmics.
12.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Aportacions de les entitats consorciades.
b) Subvencions, ajudes i donatius.
c) Rendiment dels serveis que presti.
d) Productes del seu patrimoni.
e) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.
12.2. Quan l'entitat consorciada sigui un municipi, la seva participació al finançament de les despeses de funcionament
del Consorci es realitzarà en proporció a la seva població de dret.

12.3.- L'aportació que correspondrà al Consell Comarcal del Maresme, es configurarà com a servei de suport
administratiu, econòmic i jurídic del Consorci, així com aquells altres que es considerin i que caldrà aprovar en Ple.
12. 4.- D'acord amb els criteris establerts en l'article 7.4, el Ple del Consorci fixarà, cada any, l'aportació econòmica que
pertoca a cada membre, en l'aprovació del pressupost. El Ple podrà acordar l'establiment d'aportacions extraordinàries.
Article 13.
Règim pressupostari i comptable.
13.1. El Ple del Consorci, aprovarà un pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de desembre de cada any,
per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent. Igualment, n'aprovarà, en el seu cas, les modificacions durant l'exercici. Si
en aquella data no s'ha aprovat el pressupost, s'entendrà prorrogat l'anterior.
13.2. El règim pressupostari i comptable s'adaptarà a les disposicions vigents sobre règim local.
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Quan el membre del Consorci no tingui aquesta condició municipal, la referida participació es determinarà en el conveni
d'adhesió, que preveu l'article 4.5 dels presents Estatuts.

Dijous, 7 de maig de 2015

13.3. Les Bases d'Execució del Pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les
competències per a l'autorització o disposició de despeses; dipòsits dels fons i persones autoritzades per al seu
moviment i operatòria en pagaments.
13.4. El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat pública i s'adaptarà a la
normativa de règim local. La fiscalització interna de la gestió econòmica - financera i pressupostària pertocarà a la
Intervenció del Consorci.
CAPITOL IV
Dissolució i separació.
Article 14.
Dissolució.
14.1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 7.4 d'aquests
Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
14.2. L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de
les obres o de les instal·lacions existents.
14.3 En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives
aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels deutes contrets.
14.4. Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d'aplicació allò disposat a l'article 14 de la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Article 15.
Separació.
15.1. La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se comunicant-ho al President del Consorci,
amb 3 mesos d'antelació a la data d'aprovació dels pressupostos de l'exercici següent, sempre que l'entitat que es
separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al
moment de la separació.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb l'acord unànime del Ple, obtenir la respectiva separació del
Consorci en qualsevol moment.
15.2. Les separacions o baixes d'entitats integrants del Consorci tindran la corresponent constatació en l'annex previst a
l'article 4.4 dels presents Estatuts i seran comunicades a aquelles administracions que legalment li pertoquin i, en
qualsevol cas, al Registre d'Entitats Locals de Catalunya.

15.4. Als efectes de la separació d'algun o alguns membres del Consorci serà d'aplicació allò disposat als articles 12 i 13
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa
Disposició Addicional primera:
Efectes de les modificacions legislatives.
La referència que es fa a l'article 1 dels presents Estatuts a normes reguladores del present consorci s'entendrà feta a
les successives que, eventualment, modifiquin o desenvolupin les vigents.
Disposició Addicional segona:
Referent a la dissolució i a la separació, respectivament del Consorci.
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15.3. El Ple del Consorci, prèvia audiència del membre afectat i amb el quòrum referit a l'article 7.3 dels presents
Estatuts, podrà separar un membre del Consorci en el cas d'incompliment reiterat de les seves obligacions econòmiques
envers el Consorci o d'incompliment greu d'altres obligacions que tingui com a membre d'aquest.

Dijous, 7 de maig de 2015
Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s'estarà a allò previst en el
Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret
Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital".
Disposició Transitòria primera:
Durada màxima del primer nomenament dels membres dels diferents òrgans de govern.
La durada del primer nomenament dels membres dels diferents òrgans de govern previstos a l'article 6 abastarà, com a
màxim, fins als quatre mesos posteriors a les primeres eleccions locals que es celebrin.
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Mataró, 27 d'abril de 2015
El president, Joan Mora i Bosch

https: //bop.diba.cat
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