ESTATUTS
DEL
CONSORCI DE TURISME
DEL VALLÈS OCCIDENTAL
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Marc legal del consorci
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental fou constituït a l’empara del que
preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local; els articles 269 i sg. del Text refós la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; articles 312 i sg del
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per D. 179/1995 de
13 de juny i la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Aquest Consorci fou constituït per a l’acompliment de les finalitats assenyalades als
presents estatuts.
Article 2
Naturalesa i personalitat jurídica
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental és una entitat local sense finalitat de
lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat per l’acompliment dels seus fins
i de durada indefinida.
Article 3
Membres
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental l’integren voluntàriament com a
promotors:
- Ajuntament de Sabadell
- Ajuntament de Badia del Vallès
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
- Ajuntament de Barberà del Vallès
- Ajuntament de Sant Llorenç Savall
- Ajuntament de Castellar del Vallès
- Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
- Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
- Ajuntament de Gallifa
- Ajuntament de Sentmenat
- Ajuntament de Matadepera
- Ajuntament de Ullastrell
- Ajuntament de Montcada i Reixac
- Ajuntament de Vacarisses
- Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
- Ajuntament de Viladecavalls
- Ajuntament de Polinyà
- Diputació de Barcelona
- Ajuntament de Ripollet
- Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Ajuntament de Rubí
- Ajuntament de Rellinars
Tanmateix i en congruència amb els seus fins, podrà ser ampliat amb la incorporació
per adhesió de qualsevol administració pública tant de caràcter institucional com de
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base territorial amb competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès
comú amb les finalitats pròpies de l’ens, així com per l’adhesió de qualsevol entitat
privada sense afany de lucre que tingui una finalitat d’interès públic concurrent amb les
finalitats pròpies del Consorci.
La incorporació al Consorci de nous membres es durà a terme mitjançant els
corresponents convenis d’adhesió, en què es concretaran les condicions de la
integració, així com els deures i els compromisos d’ambdues parts.
En tot cas, la incorporació d’un nou membre portarà implícita l’acceptació d’aquests
estatuts i de la normativa general que regula el Consorci. La incorporació de nous
membres no suposarà modificació dels estatuts.
Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit
d’actuació preferent serà el territori dels municipis consorciats.
Article 4
Seu social
El Consorci de Turisme del Vallès Occidental tindrà el seu domicili a la Carretera
N-150 Km. 15 del terme municipal de Terrassa. Aquest domicili podrà ser modificat
per acord de la majoria dels membres del Consorci, representats en el seu Consell
General; la qual cosa es notificarà a tots els ens consorciats i, alhora, es farà públic a
través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i d’un diari de gran difusió. El
canvi de domicili es comunicarà simultàniament a les administracions estatal i
autonòmica.
La Presidència del Consorci podrà disposar, si s’escau, que les sessions dels òrgans
col·legiats se celebrin a la seu de qualsevol dels ens i entitats consorciades o en un
indret diferent.
Article 5
Règim jurídic
El Consorci en tant que entitat pública constituïda per temps indefinit, es regeix per
aquests estatuts, pel reglament intern que en concreti l’organització, funcionament i
l’ordenació de les diverses activitats, i supletòriament, per les disposicions legals que li
siguin aplicables en atenció al caràcter local del Consorci.
Article 6
Finalitats del Consorci
Constitueix l’objectiu essencial del Consorci de Turisme del Vallès Occidental la
millora, la promoció i el foment del turisme en general del territori. Per a aquesta
finalitat pot dur a terme les funcions següents:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística.
Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar
l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística del Vallès Occidental.
Promoure la presència activa de la comarca del Vallès Occidental com a
destinació als mercats turístics, procurant la coordinació dels sectors
interessats en el turisme.
Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a
l’oferta turística, donant suport a la iniciativa privada del sector.
Afavorir i promoure la celebració de convencions, reunions i activitats
anàlogues, al territori o a fora.
Potenciar el sector turístic en aquells aspectes relacionats amb l’allotjament, la
restauració, les activitats i els serveis complementaris, els recursos i els
atractius del territori i l’oferta turística de qualitat de tots ells.
Estudiar, analitzar i diagnosticar els problemes turístics de la comarca i adoptar
o proposar les mesures més adients per a resoldre’ls.
Elaborar i difondre el material de divulgació, de publicitat i d’imatge necessari a
fi de donar a conèixer els recursos de les entitats i institucions consorciats i
fomentar la captació de visitants.
Col·laborar amb altres entitats públiques i privades en la promoció de l’oferta
turística en benefici de l’atracció de visitants i la millora d’aquesta.
Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres
organismes per a la realització d’accions de promoció turística del territori.
Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del
territori, avançant cap a un model de turisme sostenible.
Estudiar i analitzar la situació del turisme a la comarca, oferint la informació
obtinguda al sector.
Coordinar, dinamitzar i ajudar a tots els sectors interessats en el foment del
turisme.
Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès turístic per al territori.
Aquelles altres que les entitats consorciades li puguin encarregar.

Article 7
Atribucions
Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, el
Consorci, d’acord amb l’ordenament jurídic, tindrà plena capacitat jurídica per adquirir,
posseir i disposar de béns, celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions
previstes en les lleis.

TÍTOL II
ÒRGANS, COMPETÈNCIES I RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSORCI

Article 8
4

Òrgans de govern i d’administració
El govern, l’administració i la representació de l’organisme està a càrrec dels òrgans
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

El Consell General
El Comitè Executiu
La Presidència
Les Vicepresidències
La Direcció-gerència

També podran crear-se comissions informatives per a la preparació i l’estudi dels
assumptes que corresponguin a la competència de la Consell General i comissions
especials de caràcter transitori per atendre assumptes concrets.

Secció primera

El Consell General

Article 9
Concepte
El Consell General és l’òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’orientació
i fixació de les grans línies d’actuació del Consorci.
Article 10
Composició
El Consell General estarà constituït per:
a)
b)
c)
d)
e)

Una vocalia en representació de la Diputació de Barcelona.
Una vocalia en representació de cada ajuntament consorciat.
Dos vocalies en representació del Consell Comarcal
Una Direcció-gerència del Consorci, que assistirà amb veu però sense vot
Les representacions de les organitzacions o entitats, públiques o privades que
poguessin incorporar-se al Consorci, respectant el criteris de representació de
l’apartat b d’aquest mateix punt.

Els membres del Consell General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats
integrants del Consorci, coincidint amb el nomenament de representants dels ens
locals als diferents organismes com a conseqüència de les eleccions locals. Quan la
representació d’un ens vingui donada pel caràcter electiu del càrrec dins d’aquell, el
nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquest caràcter. La
durada màxima del mandat serà de quatre anys i podrà ser renovat per períodes de
temps iguals.
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Els ens consorciats nomenaran els seus representants per acord del seu òrgan
competent i entre els seus membres. Pel mateix sistema podran designar un suplent
que substituirà el titular en supòsits d’absència, amb els mateixos drets i obligacions
que la persona substituïda.
En tot cas, en qualsevol moment els ens i les entitats consorciades podran remoure
qualsevol de les vocalies per ells designades i procedir a una nova designació.
Quan algun dels membres que formin part del Consell General cessi en el seu càrrec o
lloc dels organismes que integren el Consorci, cessaria automàticament del seu càrrec
en el òrgan del Consorci. El substitut que es nomeni realitzaria les seves funcions fins
que es renovi el Consell General.
Article 11
Competències
Seran competències del Consell General:
a)

Dirigir i supervisar les diferents línies d’actuació del Consorci, en ordre a la
consecució de les finalitats de l’ens.
b) Aprovar el pressupost i les bases d’execució.
c) Aprovar el Compte General.
d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci i transigir sobre ells.
e) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeixi i aprovar els
corresponents reglaments.
f) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, així com la fixació
de les retribucions dels treballadors de l’ens.
g) Nomenar les Vicepresidències del Consorci.
h) Designar i nomenar els membres del Comitè Executiu.
i) Aprovar la memòria anual de les activitats realitzades.
j) Aprovar les propostes d’integració de nous membres.
k) Aprovar la proposta de modificació dels estatuts.
l) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i la liquidació del Consorci.
m) Ser informat dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres
persones o entitats, públiques o privades.
n) Ser informat de les actuacions de la resta d’òrgans i de la gestió ordinària de
l’organisme, i efectuar-ne el seguiment.
o) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, d’acord amb el previst en les
bases d’execució del pressupost.
p) Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que
disposin les bases d’execució del pressupost.
q) Nomenar i cessar la persona que ocupi la Direcció-gerència, a proposta de la
Presidència i les Vicepresidències.
r) Aprovar el Reglament de règim intern.
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s)

t)
u)

Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan se superi el que
estableix l’art. 14 a) i autoritzar i disposar les despeses quan se superi el que
estableix l’article 14 h)
Crear les Comissions de treball que es considerin oportunes.
Qualsevol altra que la legislació de règim local atribueix al Ple per exigir la seva
aprovació una majoria especial.

Secció segona

El Comitè Executiu

Article 12
Concepte
El Comitè Executiu és l’òrgan que assumeix el govern i la gestió ordinàries del
Consorci.
Article 13
Composició
Són membres del Comitè Executiu, entre els membres del Consell General, els
següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La Presidència del Consorci
La Vicepresidència primera del Consorci
La Vicepresidència segona del Consorci
La Vicepresidència tercera del Consorci
Cinc vocalies designades i nomenades pel Consell General entre els
representants dels ajuntaments consorciats i el Consell Comarcal (4+1).
Una vocalia designada i nomenada pel Consell General entre els representants
dels ens privats consorciats.
La Direcció-gerència del Consorci que assistirà amb veu però sense vot.

Els membres del Comitè Executiu deixen de ser-ho quan deixen de pertànyer al
Consell General.
Exercirà la presidència del Comitè Executiu la mateixa persona que ostenti la
presidència del Consell General.
Els membres del Comitè Executiu podran constituir-se com a grup de treball a fi de
preparar les decisions del Consell General. A les sessions del Comitè Executiu i dels
seus grups de treball podran assistir la resta de membres del Consell General del
Consorci, amb veu però sense vot.
Article 14
Competències

7

a)

Aprovar i adjudicar els expedients de contractació els imports dels quals no
siguin superiors a les quantitats següents:
- En els d’obres, més de cent cinquanta mil euros (150.000 €).
- En els de gestió de serveis públics, en els de serveis, en els de
subministraments, en els administratius especials i en els privats, més de
seixanta mil euros (60.000 €).

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

- En els de consultoria i assistència, més de trenta mil euros (30.000 €).
Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses,
incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre
de quatre
anualitats. Aquesta limitació no regirà en l’arrendament
d’immobles.
Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que
disposin les bases d’execució de pressupost.
Aprovar convenis amb persones i entitats, públiques o privades.
Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’organisme.
Exercitar tot tipus d’accions, recursos i peticions en defensa dels drets i
interessos de l’organisme davant de qualsevol autoritat o tribunal de qualsevol
jurisdicció.
Adoptar les mesures necessàries per a la provisió de les places i llocs de treball
del personal no permanent de l’organisme.
Acceptar o refusar les donacions, herències i deixes a favor del Consorci.
En l’àmbit de les seves competències, l’autorització i la disposició de despeses,
incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer cas s’observin les
prescripcions següents:
- Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats.
- Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les
transferències corrents que en derivin de convenis subscrits amb entitats
públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges
del 70 per cent per a l’exercici següent immediat, del 60 per cent per al
segon exercici, i del 50 per cent, per al tercer i quart exercicis,
percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va
comprometre’s l’obligació.
Adoptar els acords de proposta en relació amb l’exercici de competències
reservades al Consell General.
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Secció tercera

La Presidència

Article 15
Concepte
La Presidència del Consorci, i per extensió del Consell General i del Comitè Executiu,
és l’òrgan que ostenta la màxima representació de l’ens i en dirigeix el govern i
l’administració.
La Presidència del Consorci l’exercirà el que ho sigui del Consell Comarcal del Vallès
Occidental o membre de Consell General en qui delegui.
La Presidència representarà el Consorci 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 o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i
privades, físiques i jurídiques.
Article 16
Competències
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)

Representar l’organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en
l’esmentada qualitat, qualsevol tipus de documents que siguin necessaris per a
la consecució de les seves finalitats.
Proposar amb les Vicepresidències el nomenament de la persona que ocupi la
Direcció-gerència.
Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels
òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
Aprovar i adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui
comprès entre els límits quantitatius següents:
- En els d’obres, més de trenta mil euros (30.000 €) i que no superin els cent
cinquanta mil euros (150.000 €).
- En els de serveis i subministraments, més de dotze mil euros (12.000 €) i
que no superin els seixanta mil euros (60.000 €). En els de gestió de
serveis públics, en els administratius especials i en els privats, més de sis
mil euros (6.000 €) i que no superin els seixanta mil (60.000 €).
- En els de consultoria i assistència, més de dotze mil (12.000 €) i que no
superin trenta mil euros (30.000 €).
- Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses,
incloses les plurianuals, sempre que en aquest cas no s’ampliï el nombre
de quatre anualitats. Aquesta limitació no regirà en l’arrendament
d’immobles.
Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.
Retre els estats de comptes de l’organisme.
Aprovar la liquidació del pressupost.
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h)

Aprovar les modificacions pressupostàries, quan aquestes no siguin
competència d’un altre òrgan, segons el que disposin les corresponents bases
d’execució.
i) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit d’acord amb el previst en les
bases d’execució del pressupost.
j) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.
k) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses
pròpies de l’ens, la legislació estatal o autonòmica atribueixin a la Presidència
de l’entitat local i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre
òrgan pels presents estatuts.
l) Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades als òrgans col·legiats,
donant compte de les resolucions adoptades en la propera reunió dels
respectius òrgans.
m) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui competència del
Consorci i que no estigui reservat de forma expressa a altres dels seus òrgans,
així com les competències que siguin previstes en els estatuts o li siguin
delegades.

Secció quarta

Les Vicepresidències

Article 17
Concepte i atribucions
Les Vicepresidències, en nombre de tres, substituiran la Presidència i assumiran les
seves atribucions, per ordre de designació, en els casos de vacant, absència o malaltia
i exerciran les funcions que els delegui la Presidència.
Article 18
Representació
La Vicepresidència primera l’exercirà el representant de la Diputació de Barcelona amb
caràcter permanent.
La Vicepresidència segona l’exercirà un representat d’un ajuntament consorciat
La Vicepresidència tercera l’exercirà un representat del sector privat designat entre els
ens privats que formen part del Consorci.

Secció cinquena

La Direcció-gerència

Article 19
Concepte
La Direcció-gerència és l’òrgan de gestió que assumeix la gestió econòmicoadministrativa del Consorci.
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El Comitè Executiu, pel quòrum de majoria absoluta, i a proposta de la Presidència i de
les Vicepresidències proposarà la persona per ocupar la Direcció–gerència del
Consorci. El nomenament serà competència del Consell General.
La relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb
les normes aplicables a la naturalesa del càrrec.
Article 20
Competències i funcions
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)

Executar i fer complir els actes dels òrgans de govern i adoptar les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.
Organitzar, dirigir, administrar i inspeccionar els programes i serveis de l’ens,
de conformitat amb les directrius dels òrgans de govern, en els seus aspectes
econòmics, administratius i de gestió.
Elaborar els projectes de pressupost, liquidació i compte general, les propostes
de plantilla i la relació i la classificació de llocs de treball.
Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de
l’organisme, proposar la instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control
del personal.
Aprovar i adjudicar contractes menors amb els imports següents:
D’obres, fins a trenta mil euros (30.000 €). De subministraments, de serveis i de
consultoria i assistència, fins a dotze mil euros (12.000 €).
Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límit
de sis mil euros (6.000 €).
Prendre les mesures necessàries per coordinar i dirigir les actuacions
administratives.
Contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions
del personal del Consorci.
Coordinar el funcionament del grup de competitivitat.
Qualsevol altra que li deleguin els òrgans de govern.

Secció sisena

Règim de delegació de competències

Article 21
Delegació de competències
Llevat de les assignades al Consell General, les competències atribuïdes a la resta
d’òrgans de l’ens seran susceptibles de delegació, de conformitat amb el règim general
que regula aquesta figura.
En tot cas, la delegació de l’exercici de les competències assignades als òrgans
esmentats exigirà el compliment dels requisits següents:

11

a)
b)
c)

Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’òrgan que tingui assignada
a competència.
Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions
especials.
Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.

Secció setena

Règim de sessions dels òrgans col·legiats.

Article 22
Quòrum d’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats
En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels
òrgans col·legiats serà de la meitat més ú del nombre total dels seus membres.
En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència d’un terç del
nombre legal de membres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.
En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones
que ocupin la Presidència i la Secretaria, o de les persones que d’acord amb les
previsions d’aquests estatuts els substitueixin.
En el cas que, per no assolir-se el quòrum exigit, no se celebrés la sessió, podrà tenir
lloc una reunió informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien
estat inclosos en l’ordre del dia.
De concórrer les circumstàncies indicades en el paràgraf anterior, quedaran
acreditades les raons d’urgència per tal que la Presidència, si així ho considera oportú,
exerceixi les competències de l’òrgan col·legiat, al qual se’n donarà compte, en la
sessió següent que celebri, a l’efecte de ratificació.
Article 23
Funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats.
1.
2.
3.

4.
5.

El Consell General es reunirà, com a mínim, una vegada l’any en sessió
ordinària.
El Comitè Executiu es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre en sessió
ordinària.
El Consell General i el Comitè Executiu es reuniran en sessió extraordinària
sempre que ho consideri necessari la Presidència o a petició d’una quarta part
dels membres.
La fixació de les dates de les sessions es determinarà per la Presidència,
vetllant per mantenir una periodicitat regular pel que fa a les ordinàries.
A les sessions dels òrgans col·legiats hi assistiran, amb veu i sense vot, les
persones que exerceixin els càrrecs de secretari, interventor i tresorer o
funcionaris en qui hagin delegat. A criteri de la Presidència podran ser
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6.

convocats altres responsables de l’ens o persones alienes que informaran o
assessoraran a l’òrgan col·legiat sobre els assumptes per als quals es
requereixi la seva presència.
En tot allò no previst en aquests estatuts, regiran les prescripcions establertes
per la legislació local sobre el funcionament dels òrgans col·legiats.

Article 24
Adopció d’acords dels òrgans de govern.
1.

Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords seran
adoptats per majoria simple dels membres presents, entenent com a tal la que
es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra. Caldrà el vot
favorable de dos terços del nombre legal dels membres per la validesa dels
acords que s’adoptin sobre les matèries següents:
− proposta modificació d’estatuts
− proposta d’integració o separació dels ens consorciats i
− proposta de dissolució i liquidació del Consorci.

2.

Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou
decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.

3.

El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’òrgan també podran
abstenir-se de votar.

TÍTOL III
PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI

Article 25
Secretaria, Intervenció i Tresoreria
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria.
− La Secretaria l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la
Presidència del Consorci, o persona en qui delegui.
− La Intervenció l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la
Presidència del Consorci, o persona en qui delegui.
− La Tresoreria l’ocuparà la persona que ho sigui de l’ens que ostenti la
Presidència del Consorci, o persona en qui delegui.
− La Secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell
General i del Comitè Executiu i aixecarà les actes corresponents. Així mateix, la
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Intervenció i la Tresoreria podran assistir a les sessions dels dits òrgans amb
veu però sense vot.
Article 26
Plantilla de personal del Consorci
El personal al servei del Consorci, s'integrarà en la plantilla aprovada pel Consell
General.
Article 27
Incorporació de personal al Consorci
La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les
bases que el Comitè Executiu elabori i aprovi i on es garantiran en tot cas els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
La contractació del personal del Consorci serà prioritàriament de caràcter laboral en
qualsevol de les seves modalitats. Les entitats i les administracions públiques
consorciades també podran adscriure personal al Consorci, d'acord amb la normativa
d'aplicació, atenent a la seva procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.

TITOL IV
RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER

Article 28
Pressupost, comptabilitat i control de la gestió econòmica
El Consell General aprovarà anualment el pressupost del Consorci, que s’ajustarà a
l’estructura prevista en la legislació de règim local.
El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la comptabilitat
pública, adaptat a la legislació de règim local. A aquests efectes, el Consell General
assumirà les funcions de la Comissió Especial de Comptes.
El control i fiscalització de la gestió econòmica del consorci correspondrà a la
Intervenció de Fons, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d’eficàcia.
Article 29
Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
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a) Les aportacions dels organismes i de les entitats consorciades.
b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o
indirecta de serveis.
c) Subvencions, ajudes, herències i donatius.
d) Operacions de crèdit
e) Productes del seu patrimoni.
f) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb els estatuts i
les lleis.
Article 30
Aportacions dels ens i entitats consorciades
Els ens i entitats consorciades acordaran la seva aportació al Consorci amb caràcter
anual. Aquesta aportació tindrà caràcter obligatori per a tots els ens i entitats
consorciades. Aquestes aportacions es consideraran a tots els efectes legals com a
ingressos públics.
Els ens i entitats membres i els que en el futur puguin adherir-se al Consorci
consignaran anualment en el seus pressupostos les quantitats que conformin les
seves aportacions al Consorci.
Article 31
Patrimoni del Consorci
1. Constitueix el patrimoni del Consorci:
a) Els béns i els drets que li aportin les entitats consorciades.
b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.
2. El patrimoni del Consorci quedarà reflectit al corresponent inventari que revisarà i
aprovarà el Consell General de forma anual.
Article 32
Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del Consorci li
adscriguin, conserven llur qualificació originària i en els béns que li hagin estat cedits,
les facultats de disposició del Consorci estaran limitades a les finalitats estatuàries
concretades en cada acord de cessió.
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TITOL V
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ I INCORPORACIÓ DE
MEMBRES I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 33
Modificació dels estatuts
El Consell General, com a òrgan superior de govern adoptarà l'acord previ de
modificació dels estatuts del Consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la
seva validesa pels ens i entitats consorciats. La modificació haurà de ser acordada
amb les mateixes formalitats i requisits que per l’aprovació d’aquests estatuts.
Article 34
Separació de membres
Cadascun dels ens i entitats consorciades podrà separar-se del Consorci donant el
corresponent preavís, amb un mínim de sis mesos d’antelació. Haurà d’estar al corrent
en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i haurà de garantir el
compliment dels pendents.
Rebut el preavís de separació d’algun membre es reunirà el Consell General per tal
d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o,
eventualment, la dissolució del Consorci.
El Consell General podrà acordar, per majoria de dos terços dels seus membres,
l’expulsió d’algun membre del Consorci sempre que concorri justa causa.
S’entendrà justa causa per acordar l’expulsió d’algun membre del Consorci, la seva
actuació contrària a les finalitats de l’entitat, als seus estatuts o als acords dels òrgans
que hagin estat adoptats vàlidament.
L’acord d’expulsió serà executiu quan hagi estat notificat a l’interessa’t, sens perjudici
dels recursos que pugui interposar. Malgrat l’expulsi, l’entitat separada del Consorci
continuarà obligada a satisfer les seves obligacions pendents.
Article 35
Incorporació de membres
La incorporació de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que
vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius requerirà el compliment de la
normativa legal vigent i la formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les
condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels estatuts.
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Article 36
Dissolució del Consorci
El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

Per compliment de les seves finalitats.
Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les
dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords
esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de separació, d’acord
amb l’establert a l’article 34.
Per impossibilitat de continuar en funcionament.
Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé
inoperant.
Per incompliment de l’objecte.
Per transformació del consorci en un altre ens.

L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de
liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i entitats
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 durada del Consorci.

TÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC DE LA IMPUGNACIÓ DELS ACORDS I DE LES
RESOLUCIONS

Article 37
Els acords i les resolucions dels òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via
administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs potestatiu de reposició,
d’acord amb el que estableix l’article 116 de la Llei 30/1992, i així mateix podrà ser
interposat recurs directament en via contenciosa administrativa. En matèria tributària
aquest recurs de reposició tindrà caràcter preceptiu.
D’acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via
jurisdiccional que sigui competent per raó de la matèria.
Article 38
Efecte de les modificacions legislatives
1.

Les prescripcions d’aquests Estatuts que incorporen o reprodueixen aspectes
de la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d’aplicació als ens locals
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catalans s’entendran automàticament modificades en el moment en què es
produeixi la seva revisió.
2.

En cas de verificar-se aquesta revisió, s’autoritza la Presidència del Consorci
per introduir al text dels Estatuts les corresponents modificacions o els
aclariments pertinents.

3.

Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació
bàsica de l'Estat o l'autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no
necessitaran de l’expressa publicació per part del Consorci.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

1. El Consorci podrà constituir Comissions de Treball, que podran crear-se pel
Consell General, per a l’estudi i el seguiment dels diferents projectes, activitats o
serveis de l’ens. En l’acord de creació es determinarà la finalitat, composició i
termini de vigència.
2. El Consorci fomentarà la creació i conservació d’un grup d’opinió o grup de
competitivitat, que tindrà com a objectiu aglutinar persones físiques o jurídiques
que, fruit del debat intern del grup, puguin proposar al Consorci actuacions i
mesures adreçades a millorar la qualitat dels serveis i a fer el turisme de la
comarca del Vallès Occidental un element més competitiu en el mercat turístic.
3. El funcionament d’aquest grup es podrà regular mitjançant una normativa de
funcionament intern i hi podran participar totes les persones que, a títol individual
o col·lectiu, vulguin contribuir al desenvolupament del turisme, del sector públic o
privat, de manera totalment voluntària i desinteressada.
4. El membres d’aquest grup de competitivitat podran formar part de les Comissions
de Treball, en els termes fixats en l’acord de creació i competències d’aquests.
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