
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ACORD GOV/9/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats
consorcis, amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya.

La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, ha modificat la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, de caràcter bàsic, per incloure una nova disposició addicional
vintena que estableix el règim jurídic dels consorcis.

La referida disposició addicional preveu que els estatuts de cada consorci hauran de determinar l’Administració
pública d’adscripció de l’ens, d’acord amb uns criteris de prioritat que es recullen en el seu apartat segon.
S’estableix, així mateix, que el règim pressupostari, de comptabilitat i de control, així com el règim jurídic del
personal al servei del consorci seran els de l’Administració pública d’adscripció.

Al seu torn, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, disposa que els consorcis
que ja estiguin creats han d’adaptar els seus estatuts a les previsions d’aquesta Llei en el termini d’un any des
de la seva entrada en vigor. Aquest termini finalitza el 31 de desembre de 2014.

Per tal d’avançar en la necessària implementació d’aquestes previsions, raons d’eficàcia i eficiència han fet
recomanable presentar en un únic acord del Govern les modificacions estatutàries corresponents a un seguit de
consorcis amb participació majoritària de la Generalitat de Catalunya, per tal de palesar, expressament, la seva
adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el règim pressupostari, comptable, de control i del
personal que es deriva d’aquest fet.

D’altra banda, s’ha aprofitat aquesta modificació estatutària per incloure un nou paràgraf a l’article 17 dels
Estatuts del Consorci de l’Observatori del Paisatge que fixa un règim d’aportacions i finançament proporcional
al percentatge de participació, així com per introduir una modificació organitzativa menor a l’article 9 dels
Estatuts del Patronat de la Vall de Núria, que estableix les reunions de la Comissió de Direcció en un mínim
d’un cop cada sis mesos, en substitució del règim actual que suposava una reunió mínima cada dos mesos, que
no estava justificada.

D’acord amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i l’article 26.o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Govern

 

Acorda:

 

—1 Aprovar les modificacions dels Estatuts que consten en l’annex, dels consorcis següents:

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat.

Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat.

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat.

Consorci Port de Mataró.

Consorci Port de Portbou.

Consorci de l’Observatori del Paisatge.

Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs.

Patronat de la Vall de Núria.
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—2 El personal funcionari que presta serveis en aquests consorcis, procedent d’administracions diferents de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, s’adscriurà com a personal d’altres administracions i romandrà,
respecte de la seva administració d’origen, en situació de serveis en altres administracions. El personal
funcionari procedent de l’Administració de la Generalitat de Catalunya romandrà en situació de servei actiu.

 

—3 El personal laboral que presta serveis en aquests consorcis no adquirirà la condició de personal al servei de
l’Administració de la Generalitat. Es regirà pel Conveni laboral vigent en el moment de la publicació d’aquest
Acord, mentre el Conveni referit mantingui la seva vigència.

 

—4 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de gener de 2015

 

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

 

 

Annex

 

—1 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts aprovats per
l’Acord CPT/73/2006, de 25 de juliol, i modificats per l’Acord GOV/220/2010, de 23 de novembre).

 

Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:

“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de transports.”

 

Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

“Article 23

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:

“Article 24

”Règim pressupostari i comptable

”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”
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Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26

”Règim del personal

”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

—2 Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (Estatuts aprovats per
l’Acord del Govern de 30 d’agost de 2005, i modificats per l’Acord GOV/155/2011, de 13 de desembre).

 

Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:

“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de transports.”

 

Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

“Article 23

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:

“Article 24

”Règim pressupostari i comptable

”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26

”Règim del personal

”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

—3 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de la Mobilitat (Estatuts aprovats
per l'Acord del Govern de 28 d'abril de 2003, i modificats per l’Acord GOV/93/2010, d’11 de maig).
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Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:

“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de transports.”

 

Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:

“Article 23

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:

“Article 24

”Règim pressupostari i comptable

”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26

”Règim del personal

”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

—4 Consorci Port de Mataró (Estatuts aprovats pel Decret 236/1997, de 2 de setembre, i modificats pel Decret
41/2002, de 5 de febrer).

 

Afegir un nou paràgraf a l’article 1, amb la redacció següent:

“El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent
en matèria de ports”.

 

Modificar l’apartat 2 de l’article 4, que queda redactat de la manera següent:

“4.2 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”
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Modificar l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

“Article 15

”Règim pressupostari i comptable

”15.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”15.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

”15.2 La comptabilitat, els comptes de pressupostos i l’administració del patrimoni són presentats pel gerent i
aprovats pel Consell de Govern.

”15.3 Dins el primer trimestre de cada any, el gerent sotmet a estudi i aprovació del Consell de Govern la
memòria de la gestió i l’inventari balanç de l’exercici precedent.”

 

Modificar l’article 16, que queda redactat de la manera següent:

“Article 16

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

—5 Consorci Port de Portbou (Estatuts aprovats per l’Acord del Govern de 23 de gener de 2001).

 

Afegir un nou paràgraf a l’article 1, amb la redacció següent:

“El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent
en matèria de ports.”

 

Modificar l’article 17, que queda redactat de la manera següent:

“Article 17

”Règim pressupostari i comptable

”17.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”17.2 El règim comptable aplicable al consorci és el que disposen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

”17.3 La comptabilitat, els comptes de pressupostos i l’administració del patrimoni són presentats pel gerent i
aprovats per la Junta Directiva.

”17.4 Dins el primer trimestre de cada any, el gerent sotmet a estudi i aprovació de la Junta Directiva la
memòria de la gestió i l’inventari balanç de l’exercici precedent.

”17.5 En el darrer trimestre de l’any, el gerent sotmetrà a estudi i aprovació de la Junta Directiva el Pla anual
d’actuació i l’orientació del Consorci per a l’any següent.

També sotmet a la Junta Directiva el pressupost per a l’exercici següent, el qual s’ha d’aprovar abans del 31 de
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desembre de cada any.”

 

Modificar l’article 18, que queda redactat de la manera següent:

“Article 18

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 21, que queda redactat de la manera següent:

“Article 21

”Règim del personal

”21.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”21.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

—6 Consorci de l’Observatori del Paisatge (Estatuts aprovats per l’Acord del Govern de 30 de novembre de
2004).

 

Afegir un nou apartat, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:

“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament
competent en matèria de paisatge.”

 

Afegir un nou paràgraf a l’article 17, amb la redacció següent:

“El règim d’aportacions patrimonials i el finançament han de ser proporcionals al percentatge de participació de
cada ens consorciat.”

 

Modificar l’article 18, que queda redactat de la manera següent:

“Article 18

”Règim pressupostari i comptable

”18.1 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

”18.2 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 19, que queda redactat de la manera següent:

“Article 19

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
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aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

Modificar l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

“Article 20

”Règim del personal

”20.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”20.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

—7 Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs (Estatuts aprovats per l’Acord CPT/170/2006, de
24 d’octubre, i modificats per l’Acord GOV/126/2010, de 6 de juliol).

 

Afegir un nou paràgraf a l’article 1, amb la redacció següent:

“El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent
en matèria d’ordenació del territori.”

 

Modificar l’article 20, que queda redactat de la manera següent:

“Article 20

”Règim del personal

”20.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”20.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

Modificar l’article 25, que queda redactat de la manera següent:

“Article 25

”Règim pressupostari

”25.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

”25.2 El pressupost serà preparat per la Gerència, i haurà de ser informat per la Comissió Executiva, la qual
l’elevarà al Consell Plenari perquè l’aprovi.”

 

Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:

“Article 26

”Comptabilitat i fiscalització del Consorci

”26.1 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

”26.2 El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert,
per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
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responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

 

—8 Patronat de la Vall de Núria (Estatuts aprovats pel Decret 333/1988, de 14 de novembre, i modificats pels
decrets 333/1989, de 20 de novembre, 77/1991, de 25 de març, i 153/1995, de 7 de març).

 

Afegir un nou paràgraf a l’article 1, amb la redacció següent:

“El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament competent
en matèria d’ordenació del territori.”

 

Modificar l’apartat segon de l’article 9, que queda redactat de la manera següent:

“9.2 La Comissió de Direcció es reunirà sempre que sigui convocada pel seu president i, com a mínim, una
vegada cada sis mesos.”

 

Afegir tres nous articles, el 16, 17 i 18, amb las redaccions següents:

“Article 16

”Règim pressupostari i comptable

”16.1 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

”16.2 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de les finances
públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que pugui
dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.”

“Article 17

”Fiscalització

”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a
aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la
responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”

“Article 18

”Règim del personal

”18.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball de les
administracions consorciades.

”18.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contractar personal laboral temporal.”

 

(15.027.103)
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