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A la sala de reunions del Consorci de les Gavarres es reuneix el Consell Plenari del
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres en
sessió ordinària, quan són les 18:25 hores del dia 24 de setembre de 2014.
Els senyors Pacheco, Calm i Solés s’incorporan a la sessió quan es tractava el punt de
l’ordre del dia d’informes de la presidència.
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida l’acta de la sessió del dia 16 de desembre de 2013, s’aprova per unanimitat
amb la redacció donada per la secretaria.

2.- DECRETS DE PRESIDÈNCIA. RATIFICACIÓ
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Ratificar els següents decrets de la presidència del Consorci:
Decret 23/2014, de 22/07/2014: Aprovació conveni de col·laboració entre la

Diputació de Girona i el Consorci de les Gavarres, per establir les condicions de
col·laboració per portar a terme les actuacions de prevenció d’incendis forestals
en aquelles àrees adjacents al massís de les Gavarres que guarden una estreta
relació amb la prevenció d’incendis forestals dins el massís.
Decret 25/2014, de 28/07/2014 Contractació amb la Fundació Mas Xirgu l’execució de
les actuacions incloses en el projecte “Treballs de prevenció d’incendis a municipis del
Baix Empordà, situats al Nord del PPP G4 les Gavarres”, per un import de 10.818,89 €
(IVA no inclòs).
3.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2013. INFORMACIÓ.
L’interventor, senyor Jordi informa que per decret de presidència número 3 de data 14
de febrer de 2014, es va procedir a l’aprovació de la liquidació del pressupost
corresponent a l’any 2013.
A continuació explica la liquidació, els romanents de tresoreria, l’estalvi net positiu i
l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. `Per últim comenta
la capacitat i necessitat de finançament de l’entitat.
4.- COMPTE GENERAL DEL 2013. APROVACIÓ
Atès que l’expedient del Compte General del 2013 ha superat el tràmit d’informació pública,
segons edictes publicats en el Butlletí oficial de la província núm. 93 del passat 16 de maig de
2014 i tauler d’anuncis, sense que s’hagin produït suggeriments ni reclamacions de cap mena.
Atès que posat novament l’expedient a la consideració del Consell Plenari, es ratifica en el seu
contingut que és com segueix:
A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES

a.
b.
c.

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. 1. Total operacions no
financeres (a+b)
2. 2. Actius financers
3. 3. Passius financers

DRETS
RECONEG
UTS NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUD
ES NETES

308.596,14
55.444,00
364.040,14
0,00
0,00

242.653,14
91.834,19
334.487,33
0,00
0,00

AJUSTAM
ENTS

RESULTAT
PRESSUPOS
TARI
65.943,00
-36.390,19
-29.552,81
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI
4. D.finançades
tresoreria
5.
Desviacions
finançament
6.
Desviacions
finançament
RESULTAT
AJUSTAT

amb

364.040,14

334.487,33

romanent

negatives

de

positives

de

-29.552,81

61.874,50
0,00
71.243,06

PRESSUPOSTARI

-9.368,56

20.184,25

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
IMPORTS
EXERCICI ACTUAL

IMPORTS
EXERCICI ANTERIOR

1. (+) Fons líquids a la tresoreria a fi
d’exercici

30.898,38

104.516,77

2. (+) Deutors pendents cobrament a fi
d’exercici
(+) del pressupost corrent

378.368,74

277.955,94

(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-)
Ingressos
definitiva

pendents

d’aplicació

3 (-) Creditors pendents de pagament a fi
d’exercici
(+) del pressupost corrent

(+) de pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pend. d’aplicació
definitiva

181.872,7
4
221.166,4
5
3.446,62

229.917,49

93.431,18
3.224,34
-48.617,07

-28.117,07

259.231,65
108.881,1
7
-76.676,58
-73.673,90
0,00

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a desp. generals
(I-II-III)

-262.190,55
194.365,07
-54.200,50
-13.624,98
624,22

150.035,47
-52.262,72
71.243,06
26.529,69

El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres, acorda per unanimitat :

120.282,16
-52.262,72
-61.874,50
6.144,94

Primer.- Aprovar el Compte General del 2013, amb la Memòria i annexes que conté.
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a la Sindicatura de Comptes, als efectes
legals pertinents.

5. ESTAT DE TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL DE LES GAVARRES.
INFORMACIÓ
Intervé el gerent del Consorci, senyor Armet explicant els següents temes respecte a
la tramitació del pla especial de Les Gavarres :
•
•
•
•

El Departament ha donat el vist i plau per utilitzar el romanent de la partida del
Pla Especial per a una nova contractació de serveis de redactat definitiu del Pla
Especial d’acord amb les directrius del DAAM
El nou redactat del Pla Especial s’adaptaria al nou encaix normatiu i
s’incorporaran aquelles aportacions que varen fer els municipis durant el darrer
procés participatiu i que s’hagin considerat oportunes.
No obstant això, a dia d’avui el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural encara no ens ha donat les directrius de quina
estructura ha de tenir la normativa del Pla Especial Gavarres.
Finalment, comentar manca un pronunciament del DAAM pel que fa als temes
més transcendents del Pla Especial: Zones de connectivitat i perímetre
d’influència, tractaments disconformes i àrees urbanitzades en sol no
urbanitzable. Tant bon punt tinguem la informació ho farem saber a tots els
membres.

6.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES GAVARRES PER A
LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL). APROVACIÓ
S’acorda tractar aquest assumpte com l’últim de l’ordre del dia.
7- APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ DE LA MASIA CAN
VILALLONGA COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL DE
L’EIN DE LES GAVARRES.
Vist el projecte bàsic i d’execució d’adequació de la masia de can Vilallonga com a
centre d’interpretació i educació ambiental de l’espai d’interès natural de les Gavarres
(municipi de Cassà de la Selva) redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Pujol Grau.
Atès que el pressupost executiu de les esmentades obres de la masia de can
Vilallonga és de 3.120.531,84 €
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el projecte bàsic i d’execució d’adequació de la masia de can
Vilallonga com a centre d’interpretació i educació ambiental de l’espai d’interès natural
de les Gavarres (municipi de Cassà de la Selva) redactat per l’arquitecte Sr. Lluis Pujol
Grau, amb un pressupost de 3.120.531,84 €

Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cassà de la Selva i a l’Institut Català
del Sòl, als efectes oportuns.
8.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA
El gerent, senyor Armet dins d’aquest capítol, informa dels següents temes o
assumptes:
.- Projecte educatiu del Consorci Gavarres
• 938 alumnes de 15 centres escolars (2013: 1341 alumnes/curs)
• Incorporem el projecte Mefitu de Fundació Pau Costa) sobre la problemàtica
dels incendis i la importància de la gestió i autoprotecció. Participació dels
municipis i l’any vinent s’inclourà dins del mar als cims.
.- Consolidació de projecte Natura Local
• 5 municipis fets: Cassà, Celrà, La Bisbal, Llagostera i Quart
• 4 municipis en construcció: Madremanya, SMV, Palamós i Juià
• Darrer trimestre farem tasca comercial amb esponsors i visitarem els municipis
que manquen implantar l’app.
• Dades NL Catalunya: 3200 seguidors Facebook, 2200 descàrregues de l’app
(80 descàrregues setmanals), 10.000 visites mensuals a la web.
• Projecte amb Cork Forest
.- Projectes de prevenció d’incendis en marxa:
• Actuacions a Can Vilallonga
• Actuacions a la carretera de Monells-Madremanya-SMV
• Actuacions d’eliminació de canyes/franja protecció al TM Vilopriu
• Preparació d’un nou projecte de La Caixa-DiGi de prevenció d’incendis i
eliminació de flora exòtica a CMS, La Bisbal i Quart
.- La candidatura del Consorci de les Gavarres no ha estat seleccionada per la
proposta conjunta d’un projecte LIFE coordinat des de la XCT i el DTES. L’any vinent
estudiarem la possibilitat de presentar un projecte LIFE propi.
.- L’Auditoria del
d’octubre.

Forest Stewardship Council (FSC) anual la passarem a mitjans

.- Respecte al tràmit de declaració de les ZEC de la regió mediterrània i dels seus
instruments de gestió es va consultar al DAAM i se’ns va comunicar que estava molt
encarat a aspectes tècnics de gestió d’hàbitats.
.- S’informa sobre la celebració el passat diumenge 21 de setembre de la Xena edició
de l’Aplec Sant Cebrià dels Alls i s’anuncia que es procurarà d’acabar la darrera fase
de pavimentació de l’església durant el pròxim any.
.- S’informa sobre l’estat d’execució de les obres de Rehabilitació Pont de
Madremanya que estan a mig executar.

9. ASSUMMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat tractar el següent assumpte fora de l’ordre del dia:

A) EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CREDIT
de prevenció d’incendis en marxa:
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2014 s’han produït la necessitat d’ampliar la
dotació per a la partida d’actuacions mediambientals.
Atès que el Consorci disposa en ferm de 26.529,69 euros per a despeses generals.
Vist l’informe d’Intervenció

El Consell Plenari del consorci de les Gavarres acorda per unanimitat :

Primer.- Aprovar provisionalment la següent modificació de crèdit

ORIGEN DEL FONS
ROMANENTS DE TRESORERIA

26.529,69

APLICACIÓ DEL FONS
14.01.172.22799

ACTUACIONS MEDI NATURAL

26.529,69

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini de quinze dies,
tal com determina l'article 20 del RD 500/90. En el supòsit de no produir-se'n, s'entendrà
definitivament aprovat.
Seguidament es passat a tractar el assumpte número 6 de l’ordre del dia que s’havia postergat per
tractar al final de la sessió.
6.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DE LES GAVARRES PER A
LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL). APROVACIÓ
Intervé el secretari que subscriu, explicant els antecedents d’aquest expedient,
justificant la necessitat d’adaptar els estatuts del consorci a la normativa vigent, en
concret a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i a la recent
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures
de reforma administrativa. Comenta els articles objecte de modificació, i posteriorment
es produeix un ampli debat en el que intervenen el membres assistents tractant-se
diversos aspectes de la modificació dels estatuts i dels efectes o conseqüències de
l’adscripció del Consorci a la generalitat de Catalunya.
Tot seguit es sotmet a votació la proposta, que copiada textualment diu:
Atès que la disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la
redacció donada per la disposició final 2ª de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, disposa que els estatuts de cada
Consorci determinaran l’administració a la qual estarà adscrita, conforme els criteris de
prioritat que es detallen a l’apartat segon de la esmentada disposició addicional;
Atès que conforme els criteris de prioritat establerts als següents apartats de
l’esmentada disposició addicional: d) Disposar d’un major control sobre l’activitat del
consorci degut a una normativa especial, i, f) Financi en més del cinquanta per cent o,
en el seu defecte en major mesura l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint en
compte tant l’aportació del fons patrimonial com el finançament atorgat cada any;
l’administració a la que s’haurà d’adscriure el Consorci de les Gavarres és la
Generalitat de Catalunya.
Atesa la proposta de modificació dels estatuts rectors del Consorci de les Gavarres
redactada per la gerència i secretaria de la corporació, que suposa l’adaptació
d’aquests a les determinacions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local o de la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, així com l’actualització dels mateixos a la resta de la normativa vigent i
a les necessitats pròpies d’organització i funcionament de l’entitat.
Atès que correspon al Consell Plenari l’aprovació de els modificacions estatutàries, a
més de l’aprovació per part de les entitats consorciades.
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat dels
assistents i majoria absoluta:
Primer. Aprovar l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Generalitat de
Catalunya.
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts del
Consorci de les Gavarres: articles 1,3,8,9,10,11,12,13,16,22 i 23 que quedarien amb la
següent redacció:
Article 1
El Consorci per a la protecció i la gestió de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres es
constitueix com a entitat pública consorciada entre els ajuntaments de Calonge, Cassà
de la Selva, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles-Monells-Sant Sadurní de l'Heura, Celrà,
Girona, Juià, la Bisbal, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras Palafrugell,
Palamós, Quart, Sant Martí Vell, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega, els
consells comarcals del Baix Empordà i del Gironès, la Diputació de Girona i la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els acords dels organismes respectius, a
fi de complir les finalitats assenyalades en els presents Estatuts i en la seva Carta
Programàtica.
En compliment del que disposa la Disposició Addicional 20a.de la Llei 30/1992, de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, en la redacció donada per la Disposició Final 2a. de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
l’administració pública a què s’adscriu el Consorci de les Gavarres és la Generalitat

de Catalunya, atenent a que disposa d’un major control sobre l’activitat del Consorci
degut a una normativa especial (DA 20.2.d) i a la major aportació anual (DA20.2.f)
En l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà als criteris normatius de prioritat previstos a
l’esmentada DA20 en la forma que allí s’hi preveu i es referirà en qualsevol cas al
primer dia de l’exercici pressupostari.
L’adscripció a la Generalitat de Catalunya i d’acord amb l’esmentada DA 20 de la Llei
30/1992, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de
l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció per mandat legal a la Llei
Orgànica 20/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El control intern preceptiu previ, o fiscalització prèvia, dels actes susceptibles de
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors, serà
exercit per l’ interventor nomenat segons l’article 9 d’aquests estatuts i per delegació
de l’Administració d’adscripció, essent en tot cas competència i responsabilitat
d’aquesta portar a terme una auditoria dels comptes anuals. El consorci forma part del
pressupost i s’ha d’incloure en el compte general de l’Administració Pública
d’adscripció.
El règim jurídic del Consorci de les Gavarres ve determinat per aquests Estatuts i pels
arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; 269 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i del règim local de Catalunya; arts. 312 a 324 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de
juny i art. 7 i la Disposició Addicional 20a. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local; així com per la resta de disposicions legals que li siguin aplicables
en atenció al caràcter d’entitat pública del Consorci de les Gavarres.
Article 3
1. L'àmbit d'actuació del Consorci de les Gavarres abastarà, en principi, l'àrea
delimitada per l'Espai d'Interès Natural (EIN) de les Gavarres i per l’àmbit corresponent
a l’espai de la Xarxa Natura 2000 amb el codi ES5120010.
2. Aquest àmbit podrà estendre's convenientment per la zona geogràfica de les
Gavarres i abastar nous municipis, sempre que aquests hagin estat admesos al
Consorci.
Article 8
1. El Consell Plenari és l'òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està
format per dos representants de la Generalitat de Catalunya, dos membres de cada
administració supramunicipal i per un membre de cada ajuntament o entitat que forma
part del Consorci.
En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives.
2. En cas d'admissió de nous membres del Consorci, se'ls assegurarà l'adequada
representació en el Consell Plenari. La renovació dels membres del Consell Plenari es
farà d'acord amb la periodicitat que determinin les institucions, coincidint amb les
renovacions que es produeixin al si de les institucions que representen d'acord amb

els processos electorals, sens perjudici de la facultat de cada institució per remoure el
seu representant i designar-ne un de nou sempre que ho consideri oportú.
3. Corresponen al Consell Plenari del Consorci, 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.
En tot cas, correspon al Consell Plenari amb caràcter indelegable:
a) L'elecció, entre els seus membres, del president i dels vicepresidents.
b) El nomenament i la remoció dels membres de la Comissió Executiva.
c) La contractació del gerent a proposta del president.
d) El nomenament dels secretari, interventor i tresorer del Consorci entre els
funcionaris d’habilitació nacional que presten serveis als ens locals que integren el
Consorci.
e) L'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat
també de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.
f) L’aprovació de la Carta Programàtica.
g) L'aprovació del pressupost, dels plans i dels programes d'actuació anuals.
h) L'aprovació dels comptes anuals i de la memòria de gestió dels serveis.
i) L'admissió de nous membres del Consorci.
j) La dissolució i la liquidació del Consorci.
k) L'aprovació de la plantilla de personal.
l) En general totes les que la normativa de règim local estipula com de competència
del Ple Municipal i no hagin estat delegades a la Comissió Executiva, o que en
aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci.
4. La sessió constituent del Consell Plenari s’haurà de celebrar dins dels quatre
mesos següents a la data de constitució dels ajuntaments resultants del procés
electoral.
Article 9
1. La Comissió Executiva és un òrgan permanent d'administració, de gestió i de
proposta. És nomenada pel Consell Plenari per majoria absoluta dels seus
components i estarà formada per un màxim de 10 persones: el president del Consorci,
que és membre nat, 1 representant de la Generalitat de Catalunya que s’incorporin al
Consorci, 1 per la Diputació de Girona, 1 pel Consell Comarcal del Baix Empordà, 1

pel Consell Comarcal del Gironès i 5 representants dels ajuntaments que formen part
del Consorci.
2. Corresponen a la Comissió Executiva les funcions següents:
a) Informar els plans, programes d'actuació, d'inversions, pressupost i balanç, comptes
de pèrdues i guanys, propostes de gestió i de programes de gestió.
b) Aprovar la reglamentació interna del Consorci.
c) Aprovar els projectes d’obres instal·lacions i serveis i la seva contractació per raó
del seu import.
d) Contractar obres, serveis, subministraments pel procediment negociat sense
publicitat, així com contractes privats fins a un màxim de 200.000 € de pressupost.
e) Valorar i informar la resta de contractació d'estudis i recerques.
f) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal, aprovar
contractacions i els cessaments, la dedicació del personal i els encàrrecs
funcions.
g) Autoritzar adquisicions, contractacions de béns, disposicions del patrimoni
Consorci, amb facultat de subscriure aquells contractes necessaris per assolir
seves finalitats.
h) Admetre els membres del Consell de Cooperació.
i) Qualsevol altra no atribuïda expressament per aquests estatuts a un altre òrgan.
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Article 10
El càrrec de president tindrà una durada de quatre anys i endemés d'exercir la
presidència del Consell Plenari i de la Comissió Executiva serà també el president del
Consorci i, per tant, en serà el representant a tots els efectes i podrà 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.
L'exercici del càrrec de president comportarà també les funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari i de la Comissió Executiva.
b) Autoritzar despeses, així com adjudicar i formalitzar contractes administratius de
caràcter menor.
c) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci
d) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern.
e) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió
Executiva.
En els casos de vacant, d'absència o de malaltia el president serà substituït pel
vicepresident o pels vicepresidents designats pel Consell Plenari d'entre els membres
de la Comissió Executiva.
Article 11
1.

El Consorci podrà comptar amb un/a Gerent

2.

El gerent/a serà contractat per acord del Consell Plenari a proposta del
president.

3.

Corresponen al gerent les funcions executives i les competències que
específicament li encomani el president o li deleguin el Consell Plenari o la
Comissió Executiva.

4.

El gerent podrà disposar d'un equip tècnic de gestió, les funcions del qual
seran executar els acords dels òrgans de govern i d'acord amb les directrius del
gerent.

Article 12
1. El Consorci comptarà amb un Consell de Cooperació que es constitueix com a
òrgan de consulta, participació i informació en les qüestions pròpies de l'àmbit
d'actuació del Consorci.
2. Podran formar part del Consell de Cooperació:
a) Les entitats cíviques, culturals, professionals, naturalistes i esportives vinculades a
les Gavarres, que estiguin degudament legalitzades, sol·licitin la seva admissió al
Consell de Cooperació i que aquesta sigui admesa.
b) Personalitats de reconeguda vàlua o destacades en l’estudi o la defensa de les
Gavarres que siguin proposades pel president i aprovades per la Comissió
Executiva.
3. Són funcions del Consell de Cooperació:
a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representats amb els
objectius i les actuacions del Consorci.
b) Fomentar actuacions d'interès comú entre les entitats i el Consorci.
c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l’assoliment dels objectius
del Consorci.
d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos.
4. Les sessions del Consell de Cooperació seran convocades i presidides pel president
del Consorci.
5. En el si del Consell de Cooperació podran formar-se comissions de caràcter
sectorial i grups de treball específics.
CAPÍTOL TERCER. Funcionament
Article 13
1. El Consell Plenari farà una sessió, que tindrà caràcter públic, com a mínim una
vegada a l'any . Es reunirà en totes les ocasions en què el president el convoqui, a
iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una tercera part dels seus membres.
2. La Comissió Executiva es reunirà conforme el règim de sessions que acordi en la
seva sessió constitutiva i serà convocada pel president o a proposta d'una tercera part
dels seus membres.

3. De cada sessió en serà aixecada l'acta corresponent, en la qual es farà constar, si
s’escau, els vots particulars contraris a l'acord adoptat i els motius que els justifiquen.
4. Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i hauran de
ser notificades, amb una antelació de dos dies hàbils, al membre de cada òrgan.
5. Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera convocatòria
si hi són presents un terç dels seus components. En segona convocatòria, que tindrà
lloc mitja hora més tard, només serà necessària l'assistència de sis membres en el cas
del Consell Plenari i de tres membres en el cas de la Comissió Executiva i en ambdós
casos amb la presència del president i del secretari.
Article 16
El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada pel Consell
Plenari, en la qual constarà el nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions
dels llocs de treball.
El personal al servei dels consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, amb el seu
règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb retribucions que en cap cas
poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents.
El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la
Llei 27/2013 (LRSAL) s’adscriu amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a
la que queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva aquesta adscripció.
Article 22
En la separació del Consorci d'alguns dels seus membres, serà d’aplicació el que
disposen els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa .

Article 23
1. El Consorci es dissoldrà per:
a)
b)
c)
d)
e)

Incompliment de l'objecte.
Acord unànime dels membres que l'integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Impossibilitat legal o material d'acompliment de les finalitats del Consorci.
Transformació del Consorci en una altra entitat, per acord de la majoria absoluta
dels seus membres.

2. L'acord del Consell Plenari sobre la dissolució del Consorci haurà de ser ratificat
pels òrgans competents del 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 de l'interès públic i d'equitat
respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració
del Consorci.

En la liquidació del Consorci serà d’aplicació el que disposa l’article 14 de Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord i proposta de modificació dels Estatuts rectors
del Consorci a les entitats consorciades a fi de que procedeixen a la seva aprovació.
Tercer. Sotmetre la proposta de modificació dels Estatuts a informació pública durant
el termini de trenta dies, mitjançant la corresponent publicació d’anuncis al Butlletí
Oficial de la província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
i eliminació de La candidatura del Consorci de les Gavarres no ha
estat seleccionada per la proposta conjunta d’un projecte L
10.- PRECS I PREGUNTES
No s’efectua cap.
Quan són les 20.15 del vespre, el president aixeca la sessió, de la qual cosa com a
secretari en dono fe.

