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CONSORCI DE LA COSTA BRAVA
Edicte d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
La Junta General del Consorci de la Costa Brava, en la sessió del dia 22 de desembre de 2014 va adoptar l’acord d’aprovació
inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci, en els termes següents:
“El Consorci de la Costa Brava (CCB), ens públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus Estatuts,
que li atribueix caràcter local i determina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del CCB i per la
normativa de règim local.
Atesa l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa,
és necessari modificar determinats aspectes dels estatuts, que hauran d’adaptar-se a l’esmentada normativa, determinant
l’Administració Pública on quedin adscrits així com el seu règim orgànic, econòmic i financer, d’acord amb la disposició
addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, introduïda per la LRSAL.
Atesa també l’entrada en vigor el dia 18 de setembre de 2014 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector
Públic i altres mesures de reforma administrativa, que regula el règim de separació dels membres del Consorci administratiu
i, quan això doni lloc a la seva dissolució, amb l’obligació d’adaptar els estatuts en aquells consorcis que ja estiguessin creats.
Vist que el març de 2013, el CCB va ser sectorialitzat en termes del Sistema Europeu de Comptes com una unitat institucional
pública depenent de la Diputació de Girona per part de la Intervenció general de l’Administració de l’Estat. D’aquesta
operació se’n derivà l’adscripció del CCB a la Diputació de Girona en els termes de la disposició addicional vintena de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
introduïda per la LRSAL.
D’altra banda, el CCB com a entitat adscrita a la Diputació de Girona, ha quedat classificada per acord del Ple de 23 de
setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, redactada conforme a la LRSAL, als efectes de determinar el nombre màxim de membres del consell
d’administració i òrgans superiors de govern o administració. Aquest CCB ha quedat classificat en el grup 3 que determina
que el nombre màxim dels membres de la Comissió de Govern és de 9. Això no obstant, ja es dóna compliment d’aquesta
previsió als estatuts actuals.
D’acord amb els antecedents, la proposta ha estat elevada en data 16-12-14 pel gerent, Sr Xavier Tristan i Prat, a la presidència
del CCB, que ha resolt elevar-la a la Junta General.
Escoltades les explicacions i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents de la Junta
General del Consorci de la Costa Brava el següent
ACORD:
PRIMER. APROVAR inicialment la proposta de modificació dels estatuts corporatius per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que transcrita literalment diu el següent:
“ESTATUTS DEL CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA
INDEX
ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. Fundació i inicis (1971-1986)
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II. Autonomia plena i primera modificació dels estatuts corporatius (1986-1993)
III. Crisi de l’actual model de servei de l’aigua, constitució del Consorci en ELA i obligació de donar compliment a la LRSAL
i a la LRSP (1993–2014).
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Membres de la corporació.
Article 2n. Denominació i adscripció.
Article 3r. Naturalesa i domicili.
Article 4t. Objecte.
Article 5è. Finalitats.
Article 6è. Funcions.
Article 7è. Duració.
CAPÍTOL 2. RÈGIM ORGÀNIC.
Article 8è. Òrgans.
Article 9è. Composició del Ple.
Article 10è. Atribucions del Ple.
Article 11è. Composició de la Junta de Govern.
Article 12è. Atribucions de la Junta de Govern.
Article 13è. Atribucions del/a President/a.
Article 14è. El/la Gerent/a.
CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT.
Article 15è. Règim general de funcionament.
Article 16è. Sessions.
Article 17è. Acords.
Article 18è. Eficàcia dels acords per a les entitats consorciades.
CAPÍTOL 4. RÈGIM FINANCER.
Article 19è. Recursos econòmics.
Article 20è. Finançament d’obres i serveis.
Article 21è. Programa i pressupostos del Consorci.
Article 22è. Dipòsit de fons.
Article 23è. Comptabilitat i rendició de comptes.
CAPÍTOL 5. RÈGIM JURÍDIC.
Article 24è.
CAPÍTOL 6. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ.
Article 25è. Modificació dels estatuts.
Article 26è. Separació de membres del Consorci.
Article 27è. Dissolució i liquidació del Consorci.
CAPÍTOL 7. DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Disposició transitòria 1a.
Disposició transitòria 2a.
Disposició transitòria 3a.
CAPÍTOL 8. DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
CAPÍTOL 9. DISPOSICIÓ FINAL.
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ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ DE MOTIUS.1. Fundació i inicis (1971-1986)
El Consorci Costa Brava, al llarg dels 43 anys d’història, complerts des de que va ser constituït com administració supramunicipal
el dia 22 de maig de l’any 1971, ha passat per diferents etapes que han alterat la seva configuració institucional i en que s’ha
modificat el marc de gestió de les infraestructures del cicle de l’aigua.
Concebut en el marc legal de la dictadura franquista, representà la solució pels municipis del litoral de Girona obligats a
resoldre les mancances en matèria d’infraestructures hidràuliques que s’havien vist agreujades pel desenvolupament turístic
de les dècades precedents. En la gènesi del Consorci hi van participar la Diputació de Girona, els 27 ajuntaments de la Costa
Brava i la Confederació Hidrogràfica dels Pirineus Orientals (CHPO), que aleshores era part de l’administració de l’Estat.
D’acord amb la idiosincràsia de l’època, els estatuts van atribuir la Presidència del Consorci al Governador Civil de la província
de Girona, la Vicepresidència primera al president de la Diputació de Girona i la Vicepresidència segona a l’enginyer director
de la CHPO. Com a òrgans col·legiats on eren representades les administracions consorciades i es formalitzava la voluntat de
l’ens s’establiren una Junta General i una Comissió Permanent.
En aquest període inicial, el Consorci va actuar com a interlocutor entre els ajuntaments consorciats i l’administració de l’Estat,
de la qual es trobava, en sintonia amb l’època, en forta dependència amb la finalitat de dissenyar, finançar i planificar l’execució
de les obres i projectes més necessaris en sanejament i abastament, a partir dels recursos proveïts pel pla d’infraestructura
sanitària bàsica que havia aprovat el Govern de l’Estat. La prioritat va ser la construcció d’estacions depuradores d’aigües
residuals, si bé en el pla es detallaven fins a unes 35 obres que feien referència a la modernització i ampliació de sistemes de
clavegueram i també de xarxes d’abastament.
2. Autonomia plena i primera modificació dels estatuts corporatius (1986-1993)
En el nou entorn institucional definit, per una banda, per la instauració de l’autonomia local a partir de la Constitució de 1978
desenvolupada en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i, per altra banda, per la recuperació
de la Generalitat que, en matèria hidràulica, comportà la dissolució de la CHPO i la sortida de l’administració de l’Estat,
el Consorci va aprovar el dia 14 de gener de 1988 la primera i única modificació dels seus estatuts en que restaren com a
administracions membres del Consorci els 27 ajuntaments de la Costa Brava i la Diputació de Girona, esdevenint un consorci
de serveis format únicament per ens locals. Seguint el model anterior, la Presidència del Consorci va recaure en el President
de la Diputació de Girona això sí, contemplant la possibilitat de delegar-la en el representant d’un municipi consorciat. Com
a òrgans col·legiats per a articular la voluntat política dels municipis membres s’establiren una Junta General i una Comissió
de Govern.
En aquesta època es produeix un important salt qualitatiu en començar el Consorci a actuar en l’apartat d’abastament,
endegant l’explotació del primer abastament en alta a la Costa Brava, alhora que endegà la prestació de serveis a entitats no
consorciades a la corporació. En l’apartat de sanejament es produeixen canvis encara més significatius. En compliment de la
Constitució de 1978 es va dissoldre la CHPO i es varen traspassar les seves funcions i serveis en matèria d’obres hidràuliques
a la Generalitat de Catalunya (RD 2646/1985). Així mateix, la zona de la Costa Brava va veure reconeguda la seva singularitat
amb l’aprovació del Decret 350/1985, de 13 de desembre, que creà la zona 14 com a nou àmbit territorial de sanejament a
Catalunya afegit a les tretze zones preexistents en aquell moment i que corresponia exactament al territori d’actuació del
Consorci. Oimés, el Consorci va passar a recaptar directament les noves taxes de sanejament (ITS, increment de la tarifa de
sanejament) i les va reinvertir en l’explotació i manteniment de les depuradores existents i en la construcció de les noves
infraestructures de sanejament.
3. Crisi de l’actual model de servei de l’aigua, constitució del Consorci en ELA i obligació de donar compliment a la LRSAL i
a la LRSP (1993-2014)
Els canvis més significatius d’aquests darrers 21 anys s’han produït en el sanejament. L’any 1993, en virtut del Decret
211/1993, de 27 juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya va procedir a la incorporació del Pla de sanejament de la
zona 14 (Costa Brava) a l’existent per a la resta de Catalunya i va revocar la delegació de la gestió recaptadora realitzada en
favor del Consorci en el Decret 350/1985. En base a aquests canvis, el Consorci va passar a ser una més de les administracions
actuants de la Junta de Sanejament (JS), empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient. En deixar el Consorci de
tenir capacitat de recaptació, la JS va passar a fer-se càrrec de la construcció de les noves infraestructures de sanejament a la
Costa Brava i de l’explotació i manteniment de les existents, de la mateixa forma que ho feia en els altres 13 àmbits territorial
de sanejament definits pel Pla corresponent i ja sota la seva competència.
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Amb la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la Llei 25/1998, de 31 de desembre, el Consorci ha passat a
dependre orgànicament d’aquest nou ens com a administració actuant durant tot aquest període. En l’actualitat, l’element
determinant en la gestió de l’aigua és la repercussió que el deute acumulat pel model de gestió de l’ACA al llarg dels seus 13
anys de vida ha acabat tenint sobre els serveis de l’aigua arreu del país i especialment en el camp del sanejament. El cànon
de l’aigua aplicat al llarg d’aquests anys no sols no ha absorbit les necessitats financeres del cicle de l’aigua, afectant a les
inversions, sinó que també ho ha fet sobre l’explotació del servei, creant greus problemes d’equilibri i sostenibilitat financera.
Així mateix, en el plànol institucional, el sanejament manté, per una banda, la condició de competència dels ens locals amb
la responsabilitat de tot allò que de les seves disfuncions legalment se’n derivi sobre la salut pública i sobre el medi ambient,
però per l’altra banda, la responsabilitat exclusiva en la recaptació i redistribució dels tributs per finançar obres i explotar i
mantenir les infraestructures correspon a l’ACA. En tot cas, l’assimetria de responsabilitats entre l’ens ha de fer-se càrrec del
servei, que inclou l’eventual responsabilitat criminal dels alcaldes, i l’ens que ha de generar i transferir els ingressos que l’han
de finançar pesa gravosament sobre la viabilitat del servei.
Malgrat tot, durant aquesta etapa el Consorci ha seguit augmentant el número d’entitats que, sense ser membres de la
corporació, han sol·licitat i obtingut ser receptors de serveis del cicle de l’aigua en aplicació de la doctrina establerta per a
garantir la preponderància dels municipis que comparteixen el sector turístic com a eix bàsic de les seves economies. Així
mateix, el Consorci ha seguit una estratègia de reforçament institucional que ha tingut una fita important en la constitució
com Entitat Local de l’Aigua (ELA) el dia 27 de desembre de 2012, moment en que el Consorci adquireix la condició d’entitat
local, d’acord amb la regulació de la ELA, en tant que figura creada per la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i
tributació de l’aigua. El Consorci fou el primer ens de Catalunya en constituir-se en ELA bàsica, com una consolidació dels
serveis que el Consorci ha vingut prestant des de la seva creació l’any 1971.
Finalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa han incorporat un seguit
d’obligacions legals pels consorcis, entre les quals hi figura l’adaptació dels estatuts corporatius a l’esmentat marc legal que
serveix també per a realitzar una revisió general per adequar els estatuts al marc institucional vigent i a la dimensió real dels
serveis que presta la corporació.
El compliment d’aquestes disposicions es porta a terme per tal de reforçar el funcionament del Consorci com a institució que
gestiona un recurs estratègic per a l’economia del seu territori amb criteris de proximitat i amb la certesa compartida pels
municipis de la Costa Brava que una incidència greu en l’abastament o en el sanejament en època d’afluència turística no sols
causaria inconveniències a la població resident i produiria un impacte en el medi ambient, sinó que a més representaria un
impacte econòmic de greus conseqüències per a les poblacions que ho patissin, pel conjunt de la Costa Brava i, en general,
pel turisme a Catalunya. .
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.Article 1r. Membres de la corporació.El “Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua” (en endavant el Consorci) és un ens local integrat pels següents
membres:
1) Diputació de Girona
2) Ajuntament de L’Armentera
3) Ajuntament de Begur
4) Ajuntament de Blanes
5) Ajuntament de Cadaqués
6) Ajuntament de Calonge
7) Ajuntament de Castelló d’Empúries
8) Ajuntament de Castell-Platja d’Aro
9) Ajuntament de Colera
10) Ajuntament de L’Escala
11) Ajuntament de Llançà
12) Ajuntament de Lloret de Mar
13) Ajuntament de Mont-ràs
14) Ajuntament de Palafrugell
15) Ajuntament de Palamós
16) Ajuntament de Palau-Saverdera
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17) Ajuntament de Pals
18) Ajuntament de Portbou
19) Ajuntament de El Port de la Selva
20) Ajuntament de Regencós
21) Ajuntament de Roses
22) Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
23) Ajuntament de Sant Pere Pescador
24) Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
25) Ajuntament de La Selva de Mar
26) Ajuntament de Torroella de Montgrí
27) Ajuntament de Tossa de Mar
28) Ajuntament de Vall-llobrega
Article 2n. Denominació i adscripció.2.1. L’entitat s’anomena CONSORCI DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA (CCB - ELA).
2.2. El Consorci té naturalesa local i transitòriament, per raons de legalitat pressupostària, està adscrit a la Diputació de
Girona per imperatiu del criteri de major extensió territorial regulat en l’apartat 2.h) de la Disposició Addicional Vintena
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, incorporada per la Disposició Final Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local.
Article 3r. Naturalesa i domicili.3.1. El Consorci és de caràcter associatiu i voluntari. Es de naturalesa administrativa i gaudeix de personalitat jurídica pròpia
pel compliment dels seus fins i té plena capacitat jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local o comú,
dintre de l’àmbit de les seves finalitats estatutàriament definides. Amb aquests efectes pot realitzar actes d’administració i de
disposició de béns, formalitzar contractes, defensar judicialment i extrajudicialment els seus drets i, en general, dur a terme
tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents
estatuts i pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis que preveu la legislació local.
3.2. D’acord amb l’art. 3.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, el Consorci ostenta la condició d’administració pública al estar participat integrament per administracions públiques.
3.3. El Consorci ostenta la condició d’Entitat Local de l’Aigua (ELA) que comporta ser ens territorial d’acord amb l’art. 14 del
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
3.4 La seu radicarà a Girona, Plaça Josep Pla núm. 4, 3-1, o en altre lloc que designi el Ple.
Article 4t. Objecte.Constitueix l’objecte del Consorci l’aplec prioritari dels municipis del litoral gironí, comarques de l’Alt i Baix Empordà i la
Selva, un marc conegut com a Costa Brava, tots ells amb la clara vocació de mantenir el turisme com a base comuna de les
seves economies, dins els paràmetres de l’excel·lència i fer-ho amb la programació consorciada d’activitats i l’elaboració
d’estudis, la formulació de plans i projectes, l’execució d’obres d’infraestructura i instal·lacions i la gestió de serveis d’interès
comú, preferentment relacionats amb el sanejament i reutilització de les aigües residuals i l’abastament d’aigua potable i
qualsevol altra competència atribuïda als ens locals referida al cicle de l’aigua als municipis de la Costa Brava.
Així mateix podrà prestar aquest objecte respecte a ens no consorciats quan així s’acordi.
Article 5è. Finalitats.Les finalitats del Consorci són:
a) Acceptar i exercir les competències, responsabilitats i obligacions que la legislació de règim local atribueix als ens locals
en matèria del cicle de l’aigua, en especial: Dotació i ampliació de les xarxes d’abastament d’aigua potable, així com la
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prestació del servei de subministrament i manteniment del servei d’abastament d’aigua potable, en alta, als ens consorciats
i als municipis no consorciats que s’acordi, en la mesura necessària per a satisfer les seves exigències actuals i futures. Poden
ser objecte de delegació al Consorci els serveis vinculats al cicle de l’aigua dels quals siguin titulars altres administracions.
b) Construcció i ampliació de les xarxes de sanejament en alta, estacions de depuració d’aigües residuals, emissaris submarins
i col·lectors, prestació del corresponent servei, així com l’eventual aprofitament de les aigües residuals regenerades als
municipis consorciats i als ens no consorciats que s’acordi.
c) Construcció de tractaments terciaris per a les aigües residuals,construcció de les xarxes de subministrament d’aigua
regenerada i en alta, així com la prestació del corresponent servei
d) Prestació dels serveis d’abastament d’aigua i de sanejament i clavegueram, en baixa, per via de la delegació o encàrrec de
gestió dels municipis consorciats prèvia acceptació del Consorci i als ens no consorciats que s’acordi.
e) Actuació com Entitat Local de l’Aigua (ELA) al territori de la Costa Brava i dels ens no consorciats que s’acordi.
f) Actuacions, col·laboració i coordinació en matèria de sanejament ambiental i de protecció del medi ambient, promovent
estudis amb instituts de recerca, universitats, institucions i empreses.
g) L’exercici de qualsevol altre funció que li sigui delegada o encarregada per qualsevol administració i previ acord del Ple del
Consorci, d’acord, amb la legislació vigent.
Article 6è. Funcions.Per el compliment dels fins indicats, el Consorci assumirà, en substitució dels ens consorciats i als ens no consorciats que
s’acordi, les funcions que siguin necessàries per aconseguir els mateixos i en especial, les següents:
a) Realitzar estudis i treballs d’investigació dels temes relacionats amb l’abastament d’aigua, depuració de les aigües residuals,
tractament i subministrament d’aigua regenerada, sanejament ambiental i R+D. I del medi ambient corresponents a les
competències que l’ordenament legal vigent atribueix als ens consorciats.
b) Redactar els Plans i projectes per assolir les finalitats del Consorci.
c) Realitzar, dirigir, contractar i fiscalitzar les obres corresponents als projectes abans indicats.
d) Gestionar els serveis resultants de les obres i instal·lacions indicades d’acord amb els municipis i ens no consorciats que
s’acordi.
e) Estudiar la viabilitat i sostenibilitat dels plans i projectes d’obres encarregats, amb la integració de les diverses aportacions
dels ens consorciats i ens no consorciats que eventualment siguin beneficiaris.
f) Suscitar la col·laboració d’altres ens públics no consorciats podent prestar els serveis que el Consorci consideri en els
àmbits de planificació, disseny, construcció i manteniment de xarxes d’abastament d’aigua potable, xarxes de sanejament
i subministrament d’aigua regenerada, així com altres serveis que acordi el Ple.
g) Fomentar la col·laboració de la iniciativa privada en l’exercici de les funcions del Consorci.
h) Ostentar la titularitat de les concessions d’aigües públiques o actuar fiduciariament en aquesta matèria en benefici dels
municipis consorciats.
i) Gestionar les expropiacions que acordin els ens consorciats o no consorciats, com a administracions territorials.
j) Proposar, aprovar, recaptar, gestionar i liquidar les tarifes d’abastament d’aigua, de sanejament i de subministrament
d’aigua regenerada o altres ingressos de dret públic, en que sigui competent o per delegació, en el seu cas.
k) Qualsevol d’altres activitats que li encarreguin o deleguin els seus membres o ens no consorciats que s’acordi.
l) Elegir les diverses formes de gestió per a la prestació dels seus serveis, admesos en la legislació de règim local, incloses les
formes de dret privat.
Article 7è. Duració.El Consorci tindrà una vigència indefinida i subsistirà mentre perduri la necessitat dels fins que se li atribueixen, a no ser que
per impossibilitat sobrevinguda per el compliment dels seus fins, es decideixi la seva dissolució.
CAPÍTOL 2. RÈGIM ORGÀNIC.Article 8è. Òrgans.8.1. El Consorci estarà regit pels següents òrgans:
a) El Ple
b) La Junta de Govern.
c) El/la President/a.
d) Els/les Vicepresidents/es.
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e) El/la Gerent/a.
8.2. Podran designar-se Comissions d’Estudi formades per representants dels ens consorciats i Comissions de Participació
obertes a representants dels ens no consorciats per a la preparació dels assumptes que siguin competència del Ple.
8.3. Les funcions de Secretaria i Intervenció de Fons seran exercides pels titulars de l’Administració pública a la que estigui
adscrit el Consorci i tindran les funcions pròpies que, conforme al previst en la vigent normativa de règim local, se’ls atribueixi
respectivament.
8.4. 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.
Article 9è. Composició i constitució del Ple.9.1 El Ple és l’òrgan superior del Consorci i està integrat de la manera següent:
a) El President de la Diputació de Girona entre tant aquesta sigui l’Administració pública a la que es troba adscrit el Consorci
d’acord amb l’art. 2.2.
b) Els/les Alcaldes/sses dels municipis consorciats o els seus delegats específics que tenen la condició de vocals. Dos vocals
dels quals ostenten la condició de Vicepresident/a primer/a i Vicepresident/a segon/a.
c) El/la Vicepresident/a primer/a i el/la Vicepresident/a segon/a, que seran elegits/des pels membres de la Junta de
Govern, d’entre ells/es.
9.2 Els/les Vocals que tinguin la condició de delegats específics són designats i separats lliurament pels respectius Ajuntaments.
9.3 També formen part del Ple, amb veu però sense vot, el/la Gerent/a, el/la Secretari/a i el/la Interventor/a.
9.4 Pel que fa al règim de retribucions dels electes, s’aplicarà allò que disposa la legislació de règim local.
9.5. Podrà ser requerida la presència del personal al servei del Consorci a l’objecte d’informar en allò relatiu al àmbit de les
seves activitats, en especial el/la cap dels serveis tècnics i el/la cap del servei jurídic.
Article 10è. Atribucions del Ple.10.1. Correspon al Ple les següents atribucions:
a) L’elecció del o la President/a mitjançant el procediment previst a l’article 13è.
b) Elegir els o les sis vocals que, juntament amb el/la President/a, conformaran la Junta de Govern mitjançant el procediment
previst a l’article 11è.
c) Exercir el control i fiscalització de la Junta de Govern.
d) L’aprovació de l’admissió de nous ens en el Consorci i la seva separació, així com l’aprovació de l’acord de dissolució del
Consorci i nomenament de liquidadors/es.
e) L’autorització per a la prestació de serveis a ens no consorciats.
f) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
g) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
i) L’aprovació i modificació, si s’escau, del Estatuts del Consorci.
j) L’aprovació de les aportacions dels ens consorciats.
k) L’aprovació del Compte General.
l) L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances i reglaments.
m) L’aprovació de plans d’obres i serveis i l’autorització per a prestar serveis a ens no consorciats.
n) L’aprovació i modificació del pressupost del Consorci, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i
l’aprovació dels comptes; d’acord amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. La determinació dels
recursos propis de caràcter tributari, en especial tarifes i taxes
o) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del
10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat
de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior-- tot això
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de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
p) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària,
q) quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques del personal.
r) Determinació de les formes de gestió previstes en la legislació de règim local per als serveis de la seva competència o que
li siguin encarregats.
s) Aprovació de la memòria de gestió anual, quan hagi estat requerida, donant compte de la mateixa als ens consorciats.
t) L’adquisició, disposició i l’alienació de bens i drets i la transacció sobre els mateixos i també l’alteració de la qualificació
jurídica dels béns de domini públic.
u) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
v) Nomenar el Gerent.
x) Ratificar o modificar l’adscripció del Consorci d’acord amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
10.2. El Ple podrà delegar les seves atribucions a la Junta de Govern amb excepció d’aquelles que resultin indelegables segons
la previsió que fa pel Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Article 11è. Composició de la Junta de Govern.11.1. La Junta de Govern estarà integrada pel/la President/la, i per sis Vocals, dos dels quals ostentaran la condició de
Vicepresidents/es.
11.2. L’elecció serà pel sistema de llista oberta, si bé hauran de trobar representants els tres trams geogràfics que es diran, amb
un representant municipal, com a mínim, per tram i tres representants com a màxim per tram.
A tal efecte la llista s’ordenarà en funció dels vots obtinguts, eliminant-se els/les representants/es que impedeixin la elecció
del mínim citat.
Trams:

Nord - format pels municipis de l’Alt Empordà
Centre - format pels municipis de El Baix Empordà
Sud - format pels municipis de La Selva

11.3. A la sessió de la Junta hi assistiran amb veu i sense vot, el/la Gerent/a, el/la Secretari/a i el/la Interventor/a.
11.4. Podrà ser requerida la presència del personal al servei del Consorci a l’objecte d’informar en allò relatiu al àmbit de les
seves activitats.
11.5. Si per qualsevol motiu cessés algun Vocal durant la vigència del seu mandat, es procedirà pel Ple a escollir al que hagi de
substituir-lo, i exercirà el càrrec per a completar el període de temps que li faltés al seu antecessor/a.
Articles 12è. Atribucions de la Junta de Govern.Són les següents:
a) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci.
b) Portar a terme les obres i serveis conforme als plans i pressupostos aprovats.
c) Autoritzar les reposicions i millores en les obres i instal·lacions afectes als serveis gestionats pel Consorci d’acord amb la
normativa aplicable o, en el seu cas, d’acord amb el plec de clàusules contractuals, en el supòsit que els serveis es prestin
en règim de gestió indirecta.
d) Elegir d’entre els seus membres, el/la Vicepresident/a primer/a i el/la Vicepresident/a segon/a.
e) Nomenar, premiar i corregir al personal tècnic i administratiu, a excepció del Secretari i Interventor, que correspon al Ple.
f) Aprovar els criteris per a l’elaboració del pressupost del Consorci que presenti el/la Gerent/a i elevar-los al Ple.
g) Desenvolupar la gestió econòmica, conforme al pressupost aprovat i les seves bases d’execució, així com l’adquisició de
bens mobles, sempre i quant no s’exigeixin crèdits superiors als consignats.
h) Adjudicar la contractació de la corporació, llevat de la que sigui atribuïda al Ple de les entitats locals per la normativa de
contractes del sector públic i legislació de règim local amb excepció dels contractes d’import inferior al 2 per cent dels
recursos ordinaris del pressupost , que correspondran al/la President/a del Consorci.
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i) L’atorgament de les autoritzacions i llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
j) La revisió d’ofici de les disposicions generals i els actes dictats per qualsevol dels òrgans de govern i administració del CCB
i la resolució dels recursos que es puguin interposar contra els acords del Ple. Així com la de proposa al Ple la declaració
de lesivitat dels acords adoptats per la Junta de Govern.
k) Delegar l’exercici de les seves funcions en el/la President/a o Vicepresidents/es o en els representants/es dels ens
consorciats.
l) Les que li hagi delegat el Ple o el/la President/a.
Article 13è. La Presidència.
13.1. El/la President/a serà escollit, en votació secreta, en la sessió de constitució de la Corporació d’acord amb el següent
procediment :
a) Poden ser candidats/es tots els vocals que integren el Ple.
b) Una vegada determinats els/les candidats/es es portarà a terme la votació, quedant elegit president/a qui obtingui la
majoria absoluta legal dels vots.
c) Si no s’obté la majoria absoluta legal es procedirà a una segona votació, quedant elegit qui obtingui major nombre de vots emesos.
d) En cas d’empat a la segona votació, es resoldrà per sorteig .
13.2. Correspondrà al/la President/a les següents atribucions:
a) Representar judicial i administrativament al Consorci, podent atorgar mandats per a l’exercici de l’esmentada representació.
b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i dirigir les deliberacions, podent decidir els
empats amb vot de qualitat.
c) Supervisar l’administració i els serveis del CCB.
d) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars que exigeixi el millor compliment dels
mateixos.
e) Contractació del personal i aprovació de les bases corresponents.
f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la
seva competència, concertar operacions de crèdit; tot això de conformitat amb el que es disposa el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
g) Aprovar la Liquidació del Pressupost.
h) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves
per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries
que no siguin fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels/es
funcionaris/es del Consorci i l’acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al Ple, en aquests dos últims casos,
en la primera sessió que celebri.
j) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa del Consorci en les matèries de la seva competència, fins i tot
quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit
donant-ne compte al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.
k) La iniciativa per a proposar a la Junta de Govern que proposi al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència
de la presidència.
l) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greu risc dels mateixos, les
mesures necessàries i adequades donant-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.
m) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances del Consorci, excepte en els casos
en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
n) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió d’acord amb la
regulació establerta en l’art. 11.h) d’aquests estatuts i estiguen previstos en el pressupost.
o) L’adjudicació dels contractes menors i de tot tipus d’import inferior al 2 per cent dels recursos ordinaris del pressupost,
donant-ne compte a la Junta de Govern.
p) Delegar en els/les Vicepresidents/es o en algun/a dels Vocals l’exercici de les atribucions compreses en els apartats
precedents. La delegació es podrà fer per l’ordre de nomenament.
q) Assumir les competències que li deleguin el Ple o la Junta de Govern.
r) Qualsevol d’altres atribucions no assignades expressament al Ple o a la Junta de Govern per aquests estatuts.
Article 14è. El/la Gerent/a.14.1. El/la Gerent/a serà nomenat pel Ple d’acord amb els criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment

Administració Local Consorcis

Pàg. 258

Núm. 2 – 5 de gener de 2015

que respecti la publicitat i la concurrència i se sotmetrà a la relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.
14.2. El/la Gerent/a tindrà les següents funcions:
a) Executar i fer complir els acords del Consorci.
b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats del Consorci.
c) Ordenar els pagaments prèviament autoritzats per la Junta de Govern o, en el seu cas, pel President.
d) Assistir a les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci, amb veu però sense vot.
e) Presentar els criteris per a l’elaboració del pressupost del Consorci a la Junta de Govern per a la seva aprovació, si s’escau.
e) Elaborar una memòria de gestió anual del Consorci, si el president estima oportú requerir-la, sotmetre-la a estudi i aprovació
del Ple dins del primer trimestre de cada any.
f) Coordinar i dirigir els recursos humans i coordinar els recursos tecnològics, jurídics i financers assignats.
g) Proposar millores als òrgans de govern, difondre i implantar les polítiques i sistemes que han de permetre innovar per a
poder respondre a les necessitats del Consorci i garantir la qualitat tant dels processos com dels serveis.
h) Assessorament i recolzament als ajuntaments consorciats i beneficiaris, administració hidràulica, empreses concessionàries
en cas que n’hi hagi, i en general a totes les empreses vinculades al Consorci gestionant les incidències i fent propostes de
millora.
i) Formular i presentar per a l’aprovació dels òrgans de govern el programa de treball i inversions per a cada exercici anual.
Formular el pressupost anual i fer-ne el seguiment.
f) Les demés funcions de gestió que el/a President/a, la Junta de Govern i el Ple li encomanin.
CAPÍTOL 3. RÈGIM DE FUNCIONAMENT.
Article 15è. Règim general de funcionament.El règim de sessions i acords del Consorci i el seu funcionament, s’adaptarà a la legislació de règim local, sens perjudici de les
particularitats derivades de l’organització pròpia del Consorci.
Article 16è. Sessions.
16.1. El Ple celebrarà dues reunions ordinàries anuals, com a mínim, i una reunió extraordinària, preferentment dintre de
l’últim trimestre de cada any, per a la presentació i, si s’escau, l’aprovació del pressupost del Consorci.
16.2. La Junta de Govern, en el moment de la seva constitució, determinarà la periodicitat de les sessions, sens perjudici
de les sessions extraordinàries que siguin convocades pel President o proposades per la tercera part dels seus membres.
En qualsevol cas el President haurà de convocar la reunió sol·licitada dins dels deu primers dies hàbils següents al de la
presentació de la sol·licitud.
16.3. A requeriment del President a les reunions podran assistir-hi, amb veu però sense vot, tècnics o personal especialitzat
que convingui escoltar en algun assumpte o assumptes determinats.
16.4. Cada vegada que es celebri sessió del Ple i de la Junta de Govern, s’aixecarà la corresponent acta, que un cop aprovada
en la següent sessió, serà transcrita en el respectiu Llibre d’Actes.
Article 17è. Acords.17.1. Els acords del Ple i de la Junta de Govern s’adoptaran per majoria simple dels membres presents, procedint-se en cas
d’empat en la forma previnguda en la vigent normativa de règim local.
17.2. Serà precís la majoria absoluta del número legal de membres del Consorci per a la validesa dels acords del Ple que
s’adoptin en les matèries següents:
a) Modificació dels Estatuts.
b) Incorporació o separació de membres del Consorci.
c) Concert d’operacions de crèdit que superin el 5% dels recursos ordinaris del pressupost i/o superin els 5 anys de termini
de devolució.
d) Autorització per a prestar serveis a ens no consorciats.
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Article 18è. Eficàcia dels acords per a les entitats consorciades.Les decisions i acords del Consorci obligaran a les corporacions locals i entitats associades i als membres no consorciats
autoritzats quan els afectin.
CAPÍTOL 3. RÈGIM FINANCER.Article 19è. Recursos econòmics.La hisenda del Consorci, estarà constituïda pels següents recursos econòmics:
a) Ingressos de dret privat.
b) Rendiment d’explotació de serveis.
c) Subvencions i d’altres ingressos de dret públic.
d) Taxes, tarifes i contribucions especials per a l’execució d’obres o serveis.
e) Aportacions de les entitats consorciades, en les quanties i formes que es determinin.
f) Els procedents d’operacions de crèdit.
g) Multes.
h) Qualsevol altre ingrés o recurs que autoritzi la legislació vigent.
Article 20è. Finançament d’obres i serveis.
Per a l’execució de les obres i la prestació dels serveis es confeccionarà el corresponent projecte, en el que es determinarà el
sistema de finançament que procedeixi, en consonància amb els recursos senyalats en els articles precedents.
Article 21è. Programa i pressupostos del Consorci.
El Consorci podrà desenvolupar la seva actuació conforme a un programa general d’activitats. La seva vigència s’estendrà al
període que es senyali, i formarà un pressupost únic ordinari anual de funcionament i d’inversions, ajustant-se l’establert en
la legislació de règim local.
Article 22è. Dipòsit de fons.
22.1. Els fons econòmics del Consorci es custodiaran en els bancs i caixes amb els que es contracti el servei de tresoreria, previ
informe del/la Interventor/a de Fons del Consorci.
22.2. Totes les operacions de sortida de fons en comptes bancàries necessitaran el previ informe del/la Interventor/a de Fons
del Consorci.
Article 23è. Comptabilitat i rendició de comptes.El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes s’ajustarà a l’establert així mateix, en la vigent normativa de règim
local i general pressupostària.
CAPÍTOL 4. RÈGIM JURÍDIC.Article 24è.
Els actes del Consorci, en especial els referits a règim d’administració general, contractació i al règim del personal, es
regiran pels preceptes que sobre règim jurídic, es contenen en la legislació de règim local i seran impugnables en les vies
administratives i jurisdiccionals, regulades en aquesta legislació.
CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ.Article 25è. Modificació dels estatuts.
La modificació d’aquests estatuts, previ acord del Ple amb el quòrum establert en l’article 17.2 haurà de ser ratificat per la
totalitat dels ens consorciats i aprovada amb les mateixes formalitats seguides per a la seva aprovació, de conformitat amb
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el que disposa l’art. 313 del decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’obres,activitats i serveis dels ens
locals.
Quan no s’obtingui la ratificació de totes els ens consorciats, però sí de la majoria absoluta dels mateixos, els que no hagin
ratificat la modificació podran optar per acceptar, no obstant, la voluntat majoritària i continuar consorciat o separar-se del
Consorci.
Article 26è. Separació de membres del Consorci.
26.1. Qualsevol entitat consorciada podrà separar-se del Consorci sempre que compleixi les següents condicions:
a) Preavís d’un any dirigit a la presidència del Consorci.
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i garantir el compliment de les obligacions
pendents. La separació no podrà comportar pertorbació per a la realització de qualsevol dels serveis o activitats del Consorci,
ni perjudici pels interessos públics al mateix encomanats.
26.2. La presidència del Consorci notificarà als membres de la corporació l’exercici del dret de separació per part d’una entitat
consorciada en el termini de tres mesos comptadors a partir del primer dia hàbil següent a la recepció del preavís regulat en
l’apartat anterior.
26.3. En cas que els membres restants del Consorci no efectuïn cap manifestació durant el termini de tres mesos comptadors
a partir del primer dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la presidència del Consorci es considerarà en tot cas que
acorden la seva continuïtat en el Consorci.
La continuïtat del Consorci serà ferma, malgrat que algun o alguns altres membres del Consorci hagin notificat a la presidència
de la corporació que opten per la dissolució a conseqüència de l’exercici del dret de separació del que porta causa la notificació.
Els membres que optin per la dissolució del Consorci quedaran separats de la corporació.
26.4. En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà supletòriament allò disposat en els articles 12, 13 i 14 de la
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
Article 27è. Dissolució i liquidació del Consorci.
27.1. El Consorci es podrà dissoldre per la total realització del seu objecte i mitjançant acord del Ple, adoptat per majoria
absoluta, que haurà de ser ratificat per les entitats públiques consorciades.
27.2. L’acord de dissolució determinarà la forma en que s’hagi de procedir per a la liquidació dels bens drets i obligacions del
Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a favor de les entitats consorciades.
27.3. En tot el que no estigui previst en aquests estatuts, s’aplicarà supletòriament allò disposat en l’article 14 de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
CAPÍTOL 6. DISPOSICIÓNS TRANSITÒRIES.Disposició transitòria 1a. L’aprovació dels presents Estatuts suposa la modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava
aprovats l’any 1988, els quals quedaran derogats en el moment de l’entrada en vigor d’aquests Estatuts.
Disposició transitòria 2a. La composició orgànica del Consorci queda substituïda per la nova estructura continguda en els
presents Estatuts, produint-se plena subrogació de les competències que s’atribueix al Consorci i de les relacions jurídiques
de dret públic i privat establertes en la seva configuració anterior.
Disposició transitòria 3a. Mentre la Diputació de Girona sigui l’Administració Pública a la que el Consorci es trobi adscrit
per les raons expressades en l’art. 2.2, no resultaran d’aplicació els arts. 13.1 i 10.1.a. referents a l’elecció de la presidència del
Consorci, la qual correspondrà al/la President/a de la Diputació de Girona podent-la delegar, si així és considera oportú, en
un altre membre del Ple.

Administració Local Consorcis

Núm. 2 – 5 de gener de 2015

Pàg. 261

CAPÍTOL 7. DISPOSICIÓ ADDICIONAL.L’autorització del Consorci per a prestar serveis als ens no consorciats que actualment es presten s’entendrà atorgada amb
l’aprovació dels presents estatuts.
CAPÍTOL 8. DISPOSICIÓ FINAL.L’entrada en vigor dels presents Estatuts es produirà una vegada realitzada la tramitació de l’expedient de modificació
d’Estatuts, l’endemà de la publicació dels mateixos al Butlletí Oficial de la Província de Girona.”
SEGON. SOTMETRE l’expedient d’adaptació d’Estatuts a informació pública conjunta i centralitzada en nom del CCB i dels
seus membres pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al
tauler d’edictes i a la web del Consorci, i un extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació
d’al·legacions i reclamacions per a les persones interessades.
TERCER. APROVAR que en cas que es presentin al·legacions, es resoldran i es procedirà a l’aprovació definitiva de l’expedient.
Això no obstant, en cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l’acord esdevindrà definitiu.
QUART. NOTIFICAR l’acord d’aprovació definitiva dels Estatuts una vegada tancada la informació pública i resoltes les
al·legacions, en el seu cas, a les entitats que formen el Consorci, a efectes de la seva ratificació, d’acord amb el que disposa el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
CINQUÈ. Una vegada aprovat definitivament l’acord de modificació dels estatuts es publicarà la modificació dels Estatuts
en el BOP de Girona i referència de la mateixa en el DOGC, i es trametrà còpia de l’expedient o certificat dels acords adoptats
juntament amb els estatuts a la Direcció General d’Administració Local als efectes de la inscripció a la secció complementària
del Registre d’Ens locals, de conformitat amb el que disposa l’article 313.5 del Decret 179/1995, ROAS.
SISÈ. FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui menester el president del CCB per a la signatura de tots els documents
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
SETÈ. TRASLLADAR el contingut del present acord als membres del CCB.“
L’expedient se sotmet a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, amb efectes del dia següent a la publicació
d’aquest anunci als efectes de formular al·legacions i reclamacions, si s’escau.ranscorregut l’esmentat període d’informació
pública sense haverse presentat al·legacions, reclamacions o suggeriments, l’acord esdevindrà definitiu.
Girona, 23 de desembre de 2014
Carles Pàramo i Ponsetí
President
PD 14/8/2013
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