ESTATUTS DEL CONSORCI RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT

Article 1
Naturalesa del Consorci i membres que el constitueixen
1. El Consorci Ripollès Desenvolupament és una entitat pública de caràcter
associatiu, de naturalesa institucional i caràcter local, que estén la seva activitat
a l’àmbit de la comarca del Ripollès.
2. El Consorci està integrat, en el moment de la seva constitució,pels membres
següents:
•
•
•
•

Ajuntament de Campdevànol.
Ajuntament de Ribes de Freser.
Ajuntament de Ripoll.
Consell Comarcal del Ripollès.

Article 2
Membres adherits
1. Tenen dret a adherir-se al Consorci tots els municipis de la comarca del
Ripollès, mitjançant acord plenari d’adhesió i aprovació d’aquests Estatuts
reguladors, adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres
de la corporació municipal.
2. Les altres administracions públiques i les entitats privades de naturalesa
associativa sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públics o utilitat
social concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci podran sol.licitar
l’adhesió.
3. La Junta de Govern del Consorci, mitjançant un acord adoptat amb el quòrum
dels 2/3 dels seus membres, decidirà lliurement si accepta o no les sol.licituds
d’adhesió de les entitats privades i les altres administracions públiques que
compleixin els requisits esmentats a l’apartat anterior. Sens perjudici de la seva
llibertat de decisió, limitada només per la millor salvaguarda de l’objecte i la
finalitat del Consorci, la Junta de Govern podrà motivar el seu acord en
l’examen de l’àmbit d’actuació de l’entitat privada sol·licitant, del seu grau de
representativitat i del fet que els interessos i els objectius específica de l’entitat
ja estiguin representats, amb major o menor grau de i de manera directa o
indirecta, per altres entitats constituents o integrades al Consorci.
4. La Junta de Govern, sens perjudici del compliment dels apartats anteriors,
podrà acordar adhesions temporals de comú acord amb el sol·licitant, que es
regiran pel corresponent conveni.
5. El nombre màxim d’altres administracions i entitats privades de naturalesa
associativa que poden adherir-se al Consorci és de quinze.
Article 3
Capacitat d’actuar
El Consorci Ripollès Desenvolupament gaudeix de personalitat jurídica pròpia i
capacitat jurídica i d’actuar per crear i gestionar serveis i exercir activitats d’interès
local i comarcal en l’àmbit dels seus objectius i les seves finalitats estatutàries. Per
això podrà emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis, directes o
indirectes, i exercir les activitats de foment i promoció d’activitats socials i
econòmiques que preveu la normativa de règim local.

Article 4
Domicili
1. El domicili del Consorci és a Ripoll ,al carrer de Joan Miró, núm. 2-4.
2. La Junta de Govern podrà modificar el domicili del Consorci. Notificarà el nou
domicili a tots els ens consorciats, el publicarà mitjançant anuncis al Butlletí
Oficial de la província i en un diari de gran difusió, i el comunicarà també a les
administracions estatal i autonòmica.
Article 5
Durada del Consorci
El Consorci substituirà mentrestant duri la necessitat de les finalitats i els
objectius que se li atribueixen, llevat el cas que, pels motius i el procediment establerts
en aquests Estatuts, es decideixi dissoldre’l.
Article 6
Objecte i finalitats del Consorci
1. És l’objecte de Consorci la promoció, el suport i la participació en activitats
econòmiques i socials que contribueixin al desenvolupament de l’entorn
socioeconòmic del Ripollès i la potenciació d’iniciatives generadores de riquesa
i ocupació.
2. Entre altres, són finalitats compreses en aquell objecte la promoció d’iniciatives
empresarials; la prestació de serveis i funcions d’assessorament, la tutoria i
l’estudi en general; l’elaboració de plans de viabilitat, de reconversió i
d’industrialització; la participació econòmica en projectes empresarials; la
participació en el desenvolupament d’iniciatives empresarials i socials.
3. Entre altres, són activitats del Consorci encaminades a aconseguir el seu
objectiu o les seves finalitats, facilitar i participar en operacions de risc de
capital; capitalitzar i gestionar directament o indirectament els diferents tipus
d’ajudes, les subvencions i crèdits normals i/o especials en el marc de la
legislació aplicable i els avantatges que es puguin obtenir en programes de
foment de l’ocupació i formació; gestionar tot tipus d’instruments i tràmits
necessaris per ales actuacions empresarials; incrementar l’oferta de sòl
industrial; realitzar activitats formatives i promocionar la comarca vers l’exterior,
així coma gestionar els serveis locals i comarcals de caràcter econòmic que li
encomanin els ens locals que en són membres.
Article 7
Els òrgans de govern
Els òrgans de govern del Consorci són els següents:
a) La Junta de Govern.
b) El president.
c) La Comissió Executiva.
d) El gerent.
Article 8
Composició de la Junta de Govern
1. La Junta de Govern és l’òrgan de govern superior del Consorci. Està format per
un representant de cadascun dels municipis, les administracions i entitats
privades consorciades.
2. L’òrgan competent de cada ens o entitat consorciada designarà el membre
representant a la Junta de Govern. Els representants dels ens locals seran,
necessàriament, membres de la corporació.

Article 9
Calendari de sessions de la Junta de Govern
La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària amb periodicitat mínima
trimestral per tractar els assumptes de la seva competència. En tot el que no s’oposi
als presents Estatuts, el seu règim de funcionament s’ajustarà al que disposa la
legislació de règim local per als plens municipals.
Article 10
Competències de la Junta de Govern
1. Corresponen a la Junta de Govern del Consorci les següents facultats
indelegables:
a) El control i la fiscalització dels altres òrgans de govern.
b) El nomenament i cessament del president del Consorci i del gerent.
c) L’aprovació del pressupost anual, dels comptes, de la memòria de
gestió dels serveis i de l’ordenació dels ingressos de caràcter públic.
d) L’aprovació de la modificació d’aquests Estatuts, sens perjudici de la
necessitat també que l’aprovin prèviament cadascun dels ens
consorciats.
e) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
f) L’acceptació de la delegació de competències d’altres administracions.
g) L’aprovació de la dissolució del Consorci.
h) Les altres funcions que li corresponen perquè la llei exigeix un quòrum
especial per al seva resolució.
2. Corresponen també a la Junta de Govern les altres facultats expressament
atribuïdes per aquests Estatuts.
Article 11
El president del Consorci
1. El president del Consorci, que ho és també de la Junta de Govern i de la
Comissió Executiva, l’elegeix la Junta de Govern d’entre algun dels seus
membres. També podrà ser elegit president una persona de reconegut prestigi
que actuï en l’àmbit social o industrial del Ripollès; en aquest cas, l’elecció
requerirà la majoria absoluta dels membres de la Junta de Govern.
2. El termini del mandat pel president serà de cinc anys, renovable.
3. Presidirà les sessions de la Junta de Govern i de la Comissió Executiva, serà el
representant del Consorci – sens perjudici de les competències estatutàries
que corresponen al gerent i les que delegui – i podrà comparèixer sense
necessitat de poder previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i
jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció , així com davant tot tipus de persones,
públiques i privades, físiques i jurídiques.
4. El president podrà conferir les delegacions que estimi pertinents en favor
d’algun dels membres de la Comissió Executiva i del gerent del Consorci.
Article 12
Composició de la Comissió Executiva
1. La Comissió Executiva està formada pel president i per un mínim de tres vocals
i un màxim de quatre, nomenats directament pel president d’entre els membres
de la Junta de Govern. Els vocals exerciran el càrrec pel mateix termini del
mandat del president, cessaran quan cessi el president o quan aquest,
lliurement, revoqui el seu nomenament.
2. No obstant, un d’aquests vocals, expressament designat pel president, tindrà a
caràcter rotatiu i exercirà el càrrec només pel termini d’un any. Finalitzat l’any
d’exercici del càrrec, serà substituït per un altre escollit pel president i així
successivament, sense que el nomenament pugui recaure en la mateixa
persona durant els mandats del president.

3. Formarà part de la Comissió Executiva el gerent, amb veu, però sense vot.

Article 13
Calendari de sessions de la Comissió executiva
La Comissió Executiva es reunirà amb periodicitat mensual per tractar els
assumptes de la seva competència. S’aplicaran a aquest òrgan les normes de la
legislació de règim de sessions de la Comissió de Govern municipal en tot el que no
s’oposin els presents Estatuts.
Article 14
Competències de la Comissió Executiva
Corresponen a la Comissió Executiva totes les competències no expressament
atribuïdes per aquests Estatuts a cap altre òrgan consorcial, l’alienació del patrimoni, l’
exercici d’accions administratives judicials, la contractació i concertació de convenis
de cooperació i les atribuïdes per les normes del règim local a l’alcalde o al president
de les entitats locals, sens perjudici de les facultats atribuïdes per aquests Estatuts al
gerent o les que se li deleguin.
Article 15
El gerent
1. La Junta de Govern nomenarà un gerent, professionalment capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de funcionari eventual del Consorci.
2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament
li encomanin o li deleguin el president, la Junta de Govern o la Comissió
Executiva:
a) Fer complir les decisions dels òrgans de govern del Consorci i
ordenar-ne, si escau, la publicació.
b) Dirigir el personal en tots el seus aspectes, llevat del seu nomenament,
acomiadament disciplinari o separació del servei.
c) Dirigir i inspeccionar tots els serveis i les activitats que presta o
desenvolupa el Consorci.
d) Autoritzar despeses i adjudicar i formalitzar contractes, d’acord amb les
formalitats exigides per les normes administratives de contractació, fins
a un import màxim de dos milions de pessetes, sempre que no superin
les dotacions pressupostàries de l’any en curs.
e) Ordenar tots els pagaments.
f) Preparar l’avantprojecte de pressupost del Consorci.
g) Elaborar la memòria anual de gestió dels serveis.
Article 16
La secretaria i la intervenció
Actuaran com a secretari, interventor i tresorer del Consorci els qui
respectivament ho siguin de l’ens local, el representant del qual exerceixi la
presidència del Consorci. En el cas que la presidència la tingui un representant d’un
altre ens administratiu, d’una entitat privada o una altra persona, actuaran com a
secretari, interventor i tresorer els funcionaris designats pel Consell Comarcal del
Ripollès.

Article 17
Recursos
1. Els actes administratius del president, de la Comissió Executiva i del gerent,
dictats en l’exercici de les facultats o competències atorgades per aquests
Estatuts, posen fi a la vida administrativa i seran susceptibles de recurs
contenciós administratiu, previ el recurs de reposició potestatiu.
2. Els actes administratius del president, de la Comissió Executiva i del gerent,
dictats en l’exercici de les facultats o competències delegades seran
susceptibles de recurs administratiu ordinari davant la Junta de Govern.
Article 18
Finançament del Consorci
La hisenda del Consorci estarà constituïda per:
a) Els productes del seu patrimoni.
b) Les taxes i els preus públics que pugui establir percebre per la prestació dels
seus serveis i activitats.
c) Les adquisicions a títol lucratiu en favor seu.
d) Les aportacions dels ens consorciats, a què es refereix l’article següent.
e) Els altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les
entitats supramunicipals.
Article 19
Aportacions dels ens consorciats
1. Les aportacions anuals obligatòries dels ens locals consorciats seran les
següents:
Consell Comarcal del Ripollès: 5.350.000 pessetes (2.000.000 en efectiu i
3.350.000 en cost/ valor del personal adscrit al Consorci).
Mancomunitats de Municipis de la comarca: 1.000.000 pessetes
Municipis amb població superior als 100.000 habitants: 4.00.000 pessetes.
Municipis amb població compresa entre 5.000 i 10.000 habitants: 2.000.000
pessetes.
Municipis amb població compresa entre 1.000 i 4.999 habitants: 1.000.000
pessetes.
Municipis amb població inferior als 1.000 habitants: 50.000 pessetes, més 200
pessetes per habitant.
2. Les aportacions obligatòries de les altres administracions i entitats privades que
s’adhereixin, seran fixades per acord de la Junta de Govern.
El règim d’aportacions de les entitats associatives que ja formaven part dels
òrgans de l’antiga societat “Ripollès Desenvolupament, SL) i que s’adhereixin
al Consorci, es mantindrà en idèntiques condicions a les que regien llavors.
3. Les aportacions previstes als apartats anteriors s’actualitzaran anualment, de
forma automàtica, amb efectes d’1 de gener, d’acord amb les variacions
experimentades durant l’any anterior per l’índex de preus al consum.
4. Les aportacions podran realitzar-se en efectiu, amb el cost/valor del personal
d’ens locals adscrit al Consorci o amb altres béns, per a la valoració convinguts
entre el Consorci i l’ens aportant i subsidiàriament per aplicació de les
instruccions de comptabilitat patrimonial dels ens locals.
5. La Junta de Govern, mitjançant un acord degudament motivat que requerirà el
vot favorable dels membres representants d’ens o entitats consorciades que
aportin, almenys, una quantitat igual al 65% del total de les aportacions anuals
dels membres que rebi el Consorci, podrà modificar l’import de les aportacions
dels ens consorciats i aprovar-ne d’extraordinàries.
6. Les aportacions anuals de cada ens o entitat consorciada es lliuraran al
Consorci amb una periodicitat semestral i seran abonades a la tresoreria del
Consorci durant el primer mes de cada semestre.

7. Les aportacions dels ens consorciats es consideraran ingressos de dret públic
del Consorci a tots els efectes legals.
Article 20
El pressupost del Consorci
El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual, que s’ajustarà a la
normativa vigent sobre hisendes locals. El gerent en preparà l’avantprojecte, basant-se
en les aportacions determinades segons l’article anterior, i, un cop la Comissió
Executiva hagi emès el seu informe, s’elevarà a la Junta de Govern perquè l’aprovi.
Article 21
Comptabilitat i contractació
1. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci serà el de la
comptabilitat pública local.
2. Així mateix, la contractació del Consorci s’adequarà a la legislació de
contractes de les administracions públiques, i la prestació de serveis públics
per part del Consorci s’atindrà a la normativa reguladora dels serveis públics
locals.
Article 22
Patrimoni del Consorci
1. Els béns adscrits al Consorci pels diferents ens consorciats conserven la seva
qualificació i titularitat originària. Les facultats de disposició que es puguin
reconèixer al Consorci sobre els béns esmentats seran les que consti als
acords de cessió corresponents i es limitaran sempre a les finalitats
estatutàries del Consorci.
2. Els béns adscrits pel Consorci s’integren en el seu patrimoni, al qual seran
d’aplicació les normes reguladores del patrimoni dels ens locals i de la
qualificació jurídica dels seus béns.
3. En cas de dissolució del Consorci, els béns adscrits als quals es refereix
l’apartat 1, un cop fets els tràmits corresponents, revertiran automàticament a
l’ens consorciat que els va cedir. En el cas dels béns adquirits pel Consorci
l’adquisició dels quals hagi estat finançada per aportacions extraordinàries
d’alguns dels ens o les entitats consorciades, seran repartits i lliurats a aquests
en proporció a la seva aportació extraordinària per l’adquisició.
4. En el cas de separació d’un ens o una entitat consorciada, i després dels
tràmits corresponents, els béns adscrits per aquesta al Consorci amb
finançament total a càrrec de l’ens o entitat consorciada, revertiran
automàticament al patrimoni de l’entitat que se separa. Pel que fa als drets que
pugui tenir sobre béns adquirits pel Consorci amb aportacions extraordinàries
d’ens o entitats consorciades, quedaran diferits – llevat que hi hagi un pacte en
contra formalitzat en el moment de l’aportació – fins a la dissolució del
Consorci. Aquest diferiment no causarà cap dret econòmic ni de cap mena, en
favor de l’ens o entitat que se separa i mentre no sigui efectiva la dissolució del
Consorci, l’ens o entitat que se separi no tindrà cap dret, ni personal ni real, ni
cap facultat sobre aquells béns, ni podrà limitar per cap concepte les plenes
facultats de disposició que el Consorci té sobre aquells.
Article 23
Separació del Consorci
1. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que li
faci arribar un preavís amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i les compromisos anteriors i que
garanteixi el compliment dels pendents.

2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre es reunirà la Junta de
Govern per tal d’impulsar, si escau, les modificacions estatutàries i
pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.
Article 24
Dissolució del Consorci
1. El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Pel compliment de la seva finalitat.
b) Per l’acord unànime dels ens consorciats.
c) Per la impossibilitat de continuar en funcionament.
d) Per la separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el
Consorci esdevé inoperant.
e) Per l’incompliment de l’objecte.
f) Per la transformació del Consorci en un altre ens.
2. La dissolució del Consorci requerirà l’acord de la Junta de Govern, adoptat amb
el vot favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels membres, i la
ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. En cas de no
assolir-se els acords esmentats, cada ens consorciat conservarà els seu dret
de separació, d’acord amb l’article anterior.
3. L’acord del Junta de Govern sobre la dissolució del Consorci especificarà la
forma de liquidar del seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions
a les administracions consorciades, basant-se en el que disposa l’article 22 i en
la ponderació dels criteris de preservació de l’ interès públic i d’equitat respecte
a les aportacions que hi hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la duració
del Consorci.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. El Consorci, en l’àmbit determinat pel seu objecte i les seves finalitats , té les
potestats i prerrogatives de què poden gaudir els ens locals no territorials en
virtut de l’article 8 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
a) La reglamentària i la autoorganització.
b) La tributària per establir de preus públics, taxes i contribucions
especials.
c) La de programació o de planificació.
d) La de ser beneficiari de la potestat expropiatòria que l’exercirà el
municipi o la comarca.
e) La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici dels seus
béns.
f) La d’execució forçosa i la sancionadora.
g) La de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
2. La creació de comissions informatives o de comptes en el si del Consorci serà
potestativa.
3. El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit pels ens
consorciats.
4. A fi d’acomplir les seves funcions, el Consorci es podrà valer dels serveis
administratius i tècnics de qualsevol de les administracions públiques
consorciades.
5. En tot el que no prevegin o regulin aquests Estatuts, el Consorci es regirà per
la legislació aplicable als ens locals.
DISPOSICIÓ FINAL

El Consorci iniciarà les seves activitats u cop formalitzada l’acta de constitució,
que subscriuran les persones que designin els ens i les entitats consorciades per la
composició dels òrgans col·legiats del Consorci. Un exemplar de l‘acta serà tramès a
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Ripoll, 5 d’abril de 2000

