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Dilluns, 11 de maig de 2015

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

L'Ajuntament Ple, en sessió de data 27 de gener de 2015, va aprovar inicialment la ratificació de l'acord del plenari del  
Consorci Badalona Sud (en endavant Consorci) relatiu a la modificació dels seus Estatuts amb la finalitat de procedir a 
la  seva adequació a la  Disposició  Transitòria Sisena de la  Llei  27/2013,  de 27 de desembre, de Racionalització  i  
Sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL), la qual va incorporar la Disposició Addicional 20ª a la LRJPAC introduint  
modificacions en el règim jurídic dels consorcis.

L'anterior  acord  va  ser  sotmès  a  informació  pública  per  un  termini  de  30  dies  hàbils  mitjançant  la  inserció  del 
corresponent anunci al  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 9 de març de 2015, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 3 de març de 2015 i al tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, termini que va finalitzar  
el passat dia 15 d'abril de 2015.

Durant el període d'informació pública es van presentar al·legacions contra l'esmentat acord de Ple d'aprovació inicial de 
la ratificació de la modificació dels Estatus del Consorci, les qual han estat desestimades i s'ha aprovat definitivament el 
text dels Estatuts del Consorci Badalona Sud per acord de Ple de data 27 d'abril de 2015.

En conseqüència,  i  de conformitat  amb l'article 201.1.d) del  Reglament d'obres,  activitats i  serveis dels ens locals, 
procedeix publicar íntegrament el text dels nous Estatuts del Consorci Badalona Sud:

"ESTATUTS DEL CONSORCI BADALONA SUD

CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Constitució, naturalesa i denominació.

Es constitueix un consorci per a les funcions que determinen aquests Estatuts, denominat CONSORCI BADALONA 
SUD, d'acord amb l'article 55 i concordants de la llei 13/1989 de 14 de desembre d'organització, procediment i règim 
jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 de  
abril, reguladora de les bases de règim local; 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 312 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis 
del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny de la Generalitat de Catalunya.

El Consorci es constitueix com una entitat jurídica pública, dotada de personalitat jurídica pròpia, per crear i gestionar 
serveis  i  activitats  d'interès  local  o  comú,  independentment  dels  seus membres,  per  a  la  consecució  de la  seves 
finalitats.

El Consorci Badalona Sud està adscrit a l'Ajuntament de Badalona.

Article 2. Administracions que s'associen i l'integren.

Constitueixen el consorci la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona. Podran adherir-se al Consorci altres 
administracions, entitats o organismes que ho sol·licitin, sempre que reuneixin els requisits legalment establerts, i així ho 
acordi  la majoria de dos terços del  Ple del  Consorci  donant-ne expressa conformitat  la Generalitat  de Catalunya i 
l'Ajuntament de Badalona.

Article 3. Domicili.

El domicili del Consorci s'estableix a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Badalona. Es podrà canviar el domicili per 
unanimitat de les parts, sense necessitat de modificar els Estatuts.
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Article 4. Àmbit territorial d'actuació.

L'àmbit territorial o sector d'actuació en què el Consorci desenvoluparà les seves activitats és el que correspon als barris 
de San Roc, Artigues, Remei i Congrés Eucarístic de Badalona i que incorpora actuacions dins el Districte VI de la  
ciutat.

El  sector  d'actuació  esmentat  només pot ser modificat  per  acord de la Generalitat  de Catalunya i  l'Ajuntament  de 
Badalona, previ acord unànime del Plenari del Consorci.

Article 5. Finalitat del Consorci.

La  finalitat  de  caràcter  general  del  Consorci  és  la  de  garantir  la  coordinació  i  l'execució  del  Pla  d'Integració  i 
transformació dels barris de Badalona Sud, per tal de contribuir substancialment a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania. Aquest Pla haurà de ser aprovat per les entitats consorciades.

Article 6. Àmbits d'actuació. Funcions.

1.  Per  tal  d'assolir  la  finalitat  o  l'objectiu  previst  en l'article  anterior,  el  Consorci  dirigirà  l'aplicació  i  gestionarà les 
actuacions el  Pla d'integració i  transformació del  barris de Badalona Sud que inclourà intervencions en els àmbits 
d'actuació següents:

a) Actuacions derivades de l'aplicació del Pla:

Actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries i  de seguretat a favor de la població resident al sector 
d'actuació.

Actuacions del parc d'habitatges i d'execució dels equipaments socials, culturals, educatius, sanitaris i  esportius del 
sector d'actuació, sempre d'acord amb les actuacions urbanístiques i d'infraestructura de l'Ajuntament de Badalona.

Actuacions de col·laboració, i suggeriments i informes, dels instruments urbanístics que hagi d'aprovar l'Ajuntament de 
Badalona.

Actuacions  adreçades  al  desenvolupament  econòmic  del  sector  d'actuació  en  coordinació  amb  les  actuacions  de 
l'Ajuntament de Badalona.

Establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats de qualsevol tipus per al millor compliment de 
les funcions atribuïdes al Consorci.

b) Aquelles actuacions que li delegui la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona.

c) Actuacions urbanístiques pròpies de la gestió urbanística que correspon a l'administració actuant prèvia delegació de 
l'Ajuntament de Badalona, per la qual cosa i en aplicació dels articles 22 i 23 de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret 
legislatiu 1/2005, aquest consorci es constitueix com entitat urbanística especial.

Article 7. Durada.

El Consorci tindrà la durada que exigeixi el compliment de la seva finalitat i que es preveu de 12 anys a comptar des de  
l'aprovació d'aquests Estatuts per ambdues institucions. Si finalitzat aquest termini ambdues institucions creuen que és 
necessari, es podrà prorrogar la seva vigència.

Article 8. Determinació de les atribucions i competències del Consorci.

L'exercici de les competències d'aquest Consorci, només pot tenir lloc en els àmbits territorials del sector d'actuació 
respecte  la  gestió  del  Pla  de  transformació  i  integració  dels  barris  de  Badalona  Sud,  aprovat  pel  Govern  de  la 
Generalitat i per l'Ajuntament de Badalona i de les competències que li atribueixin o deleguin la Generalitat de Catalunya 
i l'Ajuntament de Badalona o les administracions que en el futur passin a formar part del Consorci, en especial respecte 
a actuacions urbanístiques, d'habitatge, socials, culturals, esportives, de seguretat, econòmiques, d'ocupació, sanitàries 
i educatives, necessàries per a la finalitat del Consorci.
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Article 9. Participació ciutadana.

Amb la finalitat de garantir la participació dels ciutadans afectats, El Consorci podrà crear una Comissió de participació 
ciutadana que es constituirà per membres de les associacions i  entitats dels barris afectats. El funcionament de la 
Comissió es regularà mitjançant un reglament que haurà d'aprovar el Plenari del Consorci.

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ DEL CONSORCI

Article 10. Òrgans del Consorci i representació.

Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:

a) El Plenari
b) El president
c) La Comissió Executiva Permanent.

Article 11. El plenari.

11.1.- El Plenari es l'òrgan superior del Consorci, al qual correspon l'actuació de totes les competències atribuïdes a 
aquest.  També li  correspon la potestat  d'autoorganització del Consorci.  A tal  efecte,  pot  aprovar un reglament que 
desplegui aquests Estatuts.

11.2.-  El  Plenari  està format  per  un  màxim de 16 membres,  sempre  un  50 % serà nomenat  per  l'Ajuntament  de 
Badalona i un 50% per la Generalitat de Catalunya, d'entre els Departaments amb competències en l'àmbit del Consorci, 
d'acord amb la potestat d'autoorganització de les dues administracions.

11.3.- El Plenari exercirà les funcions següents:

a)  L'aprovació de la proposta del Pla d'integració i transformació dels barris de Badalona Sud prèviament a la seva 
aprovació per part del Govern de la Generalitat i de l'Ajuntament de Badalona.

b)  La  direcció,  gestió  i  execució  del  Pla  d'integració  i  transformació  dels  barri  de  Badalona  Sud,  aprovat  per  les 
administracions consorciades i en concret, dels programes i actuacions públiques en els àmbits d'educació, ocupació, 
ordre  públic,  sanitat,  cultura,  benestar  social,  comerç,  habitatge,  esport  i  equipaments  de  l'esmentada  naturalesa 
derivats del pla. Aquest Pla programes i atribucions hauran de ser prèviament aprovats per la Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Badalona.

c) Les funcions de gestió dels d'instruments urbanístics que li delegui l'Ajuntament de Badalona.

d)  El  coneixement,  l'informe  i  l'elaboració  de  suggeriments  dels  instruments  urbanístics  de  desenvolupament  i 
modificació del planejament en l'àmbit territorial del sector d'actuació i també dels seus projectes d'urbanització, que 
realitzi l'Ajuntament de Badalona.

e) L'aprovació dels plans anuals d'actuació. Els plans anuals d'actuació que impliquin aportacions dels ens consorciats, 
no previstos en el Pla aprovat, han de ser proposats o si s'escau, aprovats prèviament per aquestes parts.

f)  L'informe previ i seguiment de totes les actuacions de les administracions integrades en el Consorci que afectin els 
objectius a assolir pel mateix.

g) La gestió de béns i drets de servei públic i patrimonials que li siguin adscrits.

h) L'aprovació del pressupost anual i les bases per a la seva execució.

i) L'aprovació de la plantilla de llocs de treball i les seves actuacions.

j) L'autorització dels convenis que no encomani a la Comissió Executiva.

k) L'aprovació de la memòria anual d'activitats i del resultat dels comptes de la gestió econòmica anual.

11.4 Les funcions dels apartats b, d, f, g, i i, poden delegar-se en la Comissió Executiva.
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Article 12. President i Vicepresident.

12.1. El/la president/a del Consorci n'exerceix la representació institucional i presideix el plenari. Li correspon assegurar 
l'execució dels acords adoptats pel plenari.

12.2. La presidència del Consorci correspondrà de forma rotatòria, per períodes d'un any natural, a la persona titular del 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat i a la persona titular de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Badalona. La 
vicepresidència s'exercirà per igual torn rotatori i en alternança.

12.3.  Les  vicepresidències  substitueixen  la  presidència  en  casos  d'absència  i  malaltia  i  presidiran,  quan  els 
correspongui, la Comissió Executiva, per la qual poden ser suplerts per la persona que designi el seu titular.

Article 13. Comissió Executiva Permanent.

13.1. La Comissió Executiva permanent està formada per la persona que ostenti la vicepresidència del Consorci, que la 
presidirà i un màxim de 6 membres del Plenari, un 50% en representació de la Generalitat de Catalunya i un 50% en 
representació de l'Ajuntament de Badalona. Un dels membres en representació municipal actuarà com a delegat per 
gestions concretes encarregades per acord d'aquesta comissió, en especial les relacionades amb l'Ajuntament.

13.2. Executarà els acords del plenari, i totes aquelles competències no expressament atribuïdes per aquest Estatuts a 
un altre òrgan, assumint també la funció d'òrgan de contractació del Consorci que podrà ser delegada en el gerent per 
les quantitats que determini expressament.

Article 14. El Secretari.

El Secretari del Plenari, nomenat pel president, també ho serà de la Comissió Executiva i té les atribucions pròpies del 
càrrec. Serà un funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal de l'Ajuntament de Badalona.

Article 15. La Gerència.

La Comissió Executiva Permanent pot nomenar un gerent en funcions de suport a la presidència d'aquesta comissió, i 
durà a terme les funcions que li delegui la Comissió Executiva Permanent. El gerent assistirà a les reunions del Plenari i  
de la Comissió executiva permanent amb veu però sense vot.

Article 16. Règim de funcionament.

El Plenari i la Comissió executiva regeixen el seu funcionament per les disposicions aplicables al òrgans col·legiats 
incloses en la Llei 30/199, de 26 de novembre i disposicions complementaries aplicables a Catalunya. Dins d'aquest 
marc legal, mitjançant un Reglament d'organització, aprovat pel Plenari, es podran establir normes complementàries 
sobre  el  règim  de  funcionament,  comptabilitat  i  altres  aspectes  de  necessaris  per  la  correcta  aplicació  d'aquests 
Estatuts.

CAPITOL 3.- HISENDA I RÈGIM ECONÒMIC - FINANCER I JURÍDIC DEL CONSORCI

Article 17. Hisenda de Consorci.

La hisenda del Consorci la constitueixen els recursos següents:

a) Els recursos consignats en els pressupostos provinents de les administracions consorciades.

b) Els ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de dret privat.

c) Les subvencions i aportacions que li concedeixin les administracions públiques, a més de les consorciades.

d) El producte de les operacions de crèdit prèvia autorització del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya.

e) Qualsevol altre que pugui correspondre al Consorci de conformitat amb la llei.
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Article 18. Pressupost de Consorci.

18.1. El Consorci ha d'elaborar i aprovar anualment un pressupost que ha de contenir l'expressió xifrada i sistemàtica de 
les obligacions i dels ingressos que prevegi liquidar durant l'exercici corresponent i les bases d'execució, les quals han 
de contenir l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària i a l'organització i  les circumstàncies 
pròpies del Consorci.

18.2. El pressupost el formularà el President i l'aprovarà el Plenari. En els tràmits per a l'aprovació s'han d'aplicar les 
previsions de la llei d'hisendes locals i l'aprovació requerirà el vot dels dos terços del nombre legal dels membres del 
Plenari.

18.3. Els comptes anuals del Consorci estan sotmesos al règim de comptabilitat pública local i ha de retre comptes a la 
Sindicatura de Comptes, així com al Tribunal de Comptes quan s'escaigui, d'acord amb l'establert a la llei reguladora 
d'hisendes locals.

18.4. La funció interventora del Consorci s'exercirà per un funcionari d'Administració Local, amb habilitació de caràcter 
estatal de l'Ajuntament de Badalona.

18.5. El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria 
pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l'Ajuntament de 
Badalona.

El Consorci forma part dels pressupostos i s'inclou en el compte general de l'Ajuntament de Badalona.

Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de 
l'Ajuntament de Badalona.

Article 19. Règim jurídic.

El Consorci és una entitat de dret públic, per la qual cosa les seves relacions amb tercers que no tenen assenyalat un  
règim específic en aquests Estatuts queden sotmeses, en tot cas, a l'ordenament administratiu.

CAPÍTOL 4. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI

Article 20. Règim de personal.

20.1. El personal del consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball  
de les administracions públiques que en formen part.

20.2. El règim jurídic d'aplicació al personal del consorci és el que correspon al personal de l'Ajuntament de Badalona.

20.3. Les retribucions del personal del consorci no poden superar, en cap cas, les establertes per a llocs de treball 
equivalents a l'Ajuntament de Badalona.

CAPÍTOL 5. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI.

Article 21. Modificació dels Estatuts.

La modificació d'aquests Estatuts només es pot produir complint els requisits i el procediment observats per a la seva 
aprovació.
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Article 22. Separació del Consorci.

Qualsevol consorciat pot separar-se d'acord amb el que estableixen els articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, de 16 de  
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.

Article 23. Dissolució del Consorci.

La dissolució del Consorci es pot efectuar en els supòsits que es determinen en l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa."

Badalona, 29 d'abril de 2015
El secretari general accidental (Res. 18/08/14), Albert Müller i Valentí
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