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Núm. 13621
AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Edicte d’aprovació definitiva de la constitució d’un consorci i dels seus
estatuts
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Palafrugell, el dia 31 de juliol
de 2012, va aprovar inicialment la constitució del Consorci per a
la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil de
Palafrugell, així com els seus Estatuts, sotmetent-ho a informació
pública pel període de 30 dies hàbils.
Atès que es va publicar edicte en el BOP número 169, de 31 d’agost
de 2012, al DOGC número 6203, del dia 30 d’agost de 2012, al Punt
Diari del dia 30 d’agost de 2012, i en el Tauler d’Edictes, finalitzant
el termini d’exposició al públic el dia 6 d’octubre de 2012.
Atès que s’han presentat al·legacions pel Centre Fraternal, societat
cultural i recreativa, les quals s’han acceptat íntegrament.
Atès que en sessió ordinària realitzada el 30 d’octubre de 2012, el Ple
de la Corporació ha aprovat definitivament la creació del Consorci
per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil de Palafrugell i els seus estatuts reguladors.
A continuació es transcriu literalment el text dels Estatuts Reguladors del Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal
i del Cercle Mercantil de Palafrugell, d’acord amb el que disposa
l’article 66 del Decret 179/1995 (ROAS), que s’haurà de publicar en
el Butlletí Oficial de la Província, i realitzar anunci indicatiu en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Tauler d’Edictes:
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS EDIFICIS
DEL CENTRE FRATERNAL I DEL CENTRE MERCANTIL DE PALAFRUGELL
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1: Constitució i denominació
Amb la denominació “Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil de Palafrugell “ (Consorci Fraternal & Mercantil) es constitueix un consorci de caràcter local, en
els termes de l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
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de les Bases del Règim Local; dels articles 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 dels articles 312 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per
a l’acompliment de l’objecte assenyalat en aquests Estatuts.
Article 2: Finalitats
Constitueixen les finalitats del Consorci:
2.1. Completar la rehabilitació dels edificis del Centre Fraternal i del
Cercle Mercantil habilitant la interconnexió física dels dos edificis.
2.2. Executar la gestió conjunta d’aquests espais.
Article 3. Naturalesa i règim jurídic.
3.1. El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, que es regeix per aquests
Estatuts, pels Reglaments Interns que regulin la seva organització, funcionament i l’ordenació de les diverses activitats i, supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables.
3.2. El Consorci, regulat per aquests Estatuts, està dotat de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb
tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi la
realització dels seus propis objectius.
3.3. El Consorci, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més
de les facultats que com a Entitat de Dret Públic li corresponen,
podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar
tota mena de béns, celebrar contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercir les accions que preveuen les lleis i, en
general, dur a terme tots els actes necessaris per l’acompliment
de les finalitats que li són atribuïdes d’acord amb el que disposen aquests Estatuts i la legislació aplicable.
3.4. L’activitat pròpia del Consorci podrà ser realitzada pel propi
Consorci, per les entitats consorciades, mitjançant la formalització del corresponent conveni d’ encomana de gestió, o pels
organismes o societats instrumentals del Consorci.
Article 4. Entitats consorciades.
4.1. El Consorci és una entitat pública amb personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat per a l’acompliment dels seus fins, integrada voluntàriament per l’Ajuntament de Palafrugell i per
l’Associació Societat Cultural i Recreativa Centre Fraternal.
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4.2. L’acord d’admissió de nous membres haurà de ser adoptat
pel Ple del Consorci i formalitzat en un conveni d’adhesió on
s’especificaran les condicions d’integració i les seves obligacions, així com l’acceptació dels presents Estatuts.
Article 5. Domicili.
El domicili del Consorci es fixa a les dependències del Centre Fraternal (Plaça Nova 7, 17200 Palafrugell). En qualsevol cas el Ple del
Consorci, podrà modificar la fixació del domicili quan ho consideri
necessari.
CAPÍTOL II:
Organització i funcionament
Article 6. Òrgans de govern i complementaris.
6.1. Els òrgans de govern del Consorci són:
a) El Ple del Consorci.
b) La Comissió Executiva
c) El President/a
6.2. Cada membre del Consorci nomenarà, cessarà i/o substituïrà
lliurement els respectius representants en els òrgans de govern
del Consorci.
6.3. La finalització del mandat dels òrgans de govern unipersonals i
dels membres dels col·legiats serà de 4 anys. 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.
6.4. Convocatòries. Les convocatòries de les sessions dels òrgans de
govern del Consorci contindran l’ordre del dia dels temes previstos a tractar i estaran signades obligatòriament pel President del
Consorci o pel Vice-president en aquells casos en què el substitueixi. La tramesa de les convocatòries es faran mitjançant correu
ordinari a l’adreça postal o a l’adreça electrònica facilitada pels
seus membres i sempre amb una antelació mínima de quatre dies
abans de la data fixada per a la reunió. En casos d’urgència la
convocatòria es farà, al menys, amb 24 hores d’antelació.
6.5. Sessions. Els assumptes fixats en la convocatòria es tractaran per
l’ordre en què hagin estat consignats, llevat que, per acord de la
majoria, es decideixi canviar-ne l’ordre. Per incloure un tema no
previst per la via d’urgència caldrà el vot favorable de la majoria.
6.6. Quòrum. Perquè la Comissió Executiva i el Ple del Consorci
puguin celebrar sessió serà indispensable que hi sigui present
el President/a i el Secretari/a o les persones que legalment els
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substitueixin. Per celebrar la sessió en primera convocatòria
serà indispensable que siguin presents com a mínim la meitat
més un dels integrants de l’òrgan en el lloc indicat en la convocatòria. Per poder celebrar sessió en segona convocatòria serà
necessari que 30 minuts desprès de la primera convocatòria hi
siguin presents una tercera part dels seus components i aquest
quòrum s’haurà de mantenir durant tota la sessió.
6.7. Adopció d’acords. Els acords de l Comissió Executiva i del Ple
Consorci es prendran per la majoria dels vots presents a excepció
dels assumptes que requereixin majoria absoluta segons el present article . La representació i el vot dels integrants d’aquests
òrgans podran ser delegats en un altre membre, mitjançant una
carta adreçada al President del Consorci amb un mínim de 24
hores d’antelació a l’ inici de la sessió.
6.8. Requerirà de majoria absoluta dels integrants del Ple del Consorci els acords de dissolució del consorci i de modificació del
seu Reglament intern.
Article 7. El Ple.
7.1. Funcions. El Ple és l’ òrgan decisori superior del Consorci, i té
atribuïdes les següents funcions i facultats:
• L’elecció del President/a, VicePresidents/es i dels/les membres de la Comissió Executiva.
• Fixar l’orientació general dels objectius del Consorci d’acord
amb els seus estatuts
• Subscriure el contracte programa, que ha de proveir els fons
necessaris per a la prestació adequada del servei, tot definint
a la vegada els objectius específics de servei públic, d’acord
amb les previsions de l’article 33.3 de la Llei 22 / 2005, de 29
de desembre de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.
• L’aprovació i, en el seu cas, modificació del Pressupost i també
l’aprovació dels preus de lloguer i/o cessió dels espais gestionats.
• Aprovar la plantilla del personal del Consorci.
• L’aprovació anual del Compte General i de la memòria de les
activitats realitzades.
• Modificar els Estatuts, previ informe favorable dels òrgans de
govern dels ens membres del consorci.
• La dissolució i liquidació del Consorci.
• En general exercir aquelles competències que essent inherents
a les comeses pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim local, atribueix al Ple d’una
entitat local amb el caràcter d’indelegables.
7.2. Composició. El Ple del Consorci estarà composat per cinc representants de cada un dels ens que en formen part.
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7.3. Règim de sessions. El Ple del Consorci es reunirà en sessió
ordinària dos cops a l’any, i en sessió extraordinària a petició
d’una quarta part dels seus membres i/o sempre que ho decideixi el President.
Article 8. La Comissió Executiva.
8.1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
8.2. Formen la Comissió Executiva el President/a, el Vicepresident/a
i dos integrants del Ple representant respectivament cada un
dels membres del Consorci. Tots ells seran escollits mitjançant
votació del Ple.
8.3. Correspon a la Comissió Executiva:
• Fer el seguiment de la gestió ordinària del Consorci.
• Informar els assumptes que es portin al Ple per ser debatuts i,
si s’escau, aprovats.
• En general totes aquelles funcions que essent inherents a les
comeses pròpies del Consorci, el Ple o el President li deleguin,
amb els límits que estableix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del règim Local.
8.4. La Comissió executiva es reunirà com a mínim una vegada cada
dos mesos en sessió ordinària, i en sessió extraordinària a petició d’una tercera part dels seus membres o quan ho decideixi
així el seu President.
Article 9. El President/a
9.1. El Ple del Consorci elegirà, d’entre els seus membres, un
President/a, i un Vicepresident/a que suplirà al President en
casos de vacant, absència, malaltia o delegació expressa del mateix President.
9.2. E l President i el Vicepresident hauran de ser respectivament representants de cadascun dels ens que formen el
Consorci.
9.3. L’ocupació d’aquests càrrecs estarà sotmesa al principi d’alter
nança per períodes de dos anys, de manera que quan un representant de l’Ajuntament ocupi la Presidència, un representant
de la Societat Cultural i Recreativa Fraternal ocuparà la Vicepresidència durant el mateix període i viceversa durant el període següent.
9.4.. Corresponen al President o Presidenta del Consorci les atribucions següents:
• Exercir la representació institucional del Consorci.
• Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir
els empats amb vot de qualitat.

Administració Local Ajuntaments

Pàg. 370

Núm. 233 – 5 de desembre de 2012

• Supervisar l’administració i els serveis del Consorci.
• Elevar al Ple la documentació i els informes que consideri
oportuns.
• Proposar al Ple el nomenament del càrrec de la Secretaria que
serà exercit pel funcionari que desenvolupi aquesta funció a
l’Ajuntament o per la persona en qui aquest delegui.
9.5. Aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses
pròpies del Consorci, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local atribueixi a la Presidència d’una
entitat local amb caràcter d’indelegables.
CAPITOL III
Règim de personal, patrimonial i econòmic.
Article 10. Personal.
10.1. El personal al servei del Consorci s’integrarà en la plantilla
aprovada pel Ple del Consorci, en la qual constarà el número,
classificació, categoria, funcions i retribucions de cada un dels
llocs de treball.
10.2. La selecció del personal a contractar pel Consorci es farà a través de convocatòria pública, segons la normativa de règim local.
10.3. Podran prestar serveis al Consorci el personal que hi destinin
en comissió de serveis qualsevol de les entitats membres i també personal dels organismes o societats instrumentals del Consorci d’acord amb el que disposa la normativa vigent.
Article 11. Patrimoni.
11.1. E
 l patrimoni del Consorci podrà consistir en béns i drets de
qualsevol classe i haurà de quedar reflectit en l’ inventari corresponent, que revisarà i aprovarà anualment el Ple del Consorci.
11.2. L
 es entitats membres del Consorci hi adscriuren l’ús dels edificis del Centre Fraternal, propietat de l’Associació Societat
Cultural i Recreativa Centre Fraternal i del Cercle Mercantil,
propietat de l’Ajuntament de Palafrugell.
11.3. E
 l consorci tindrà plena capacitat per signar contractes de lloguer sobre els espais dels edificis del Centre Fraternal i del
Cercle Mercantil i per cedir-ne temporalment els usos. Quan
aquests contractes siguin per a terminis superiors a set dies,
requeriran un acord d’aprovació del ple del Consorci. Els lloguers o cessions per a terminis inferiors es resoldran mitjançant
la gestió administrativa ordinària pròpia del Consell Executiu.
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Article 12. Recursos econòmics
12.1. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà
dels recursos següents:
a) Lloguer obtingut de l’explotació del servei de bar i restauració del Cercle Mercantil i de la seva terrassa.
b) Lloguer obtingut de l’explotació del servei de bar i restauració del Centre Fraternal i la seva terrassa.
c) Lloguer de la Sala Teatre del Centre Fraternal i de les sales superiors del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
per a activitats socio-culturals. Se n’exclouen expressament
d’aquesta possibilitat l’espai de la Sala Cafè, la Biblioteca i
la Secretaria del Centre Fraternal.
d) Subvencions, ajudes i donatius que pugui obtenir
e) Rendiment dels serveis que presti.
f) Qualsevol altre que puguin correspondre al Consorci
d’acord amb les lleis.
1.2.2. D’acord amb els criteris establerts a l’apartat anterior, el Consorci es constitueix com a ens amb autonomia financera que
no rebrà aportacions directes dels seus membres.
Article 13. Règim pressupostari ,comptable i de control.
13.1. El Ple del Consorci aprovarà un pressupost anual d’ingressos i
despeses abans del 31 de desembre de cada any, per aplicar-lo
en l’exercici econòmic següent.
13.2. El règim pressupostari i comptable s’adaptarà a les disposicions vigents del Pla General de Comptabilitat adaptat a les
entitats sense ànim de lucre.
13.3. El Consorci estarà sotmès al règim de comptabilitat pública a
efectes de retre els seus comptes a la Sindicatura de Comptes
i/o Tribunal de Cuentas i sotmetre’s als requeriments que provinguin d’aquestes institucions.
13.4. El Consorci estarà sotmès al control financer que es pugui realitzar per part de l’Ajuntament de Palafrugell o de qualsevol
altra entitat pública de la qual rebi subvencions.
CAPITOL IV
Dissolució i separació.
Article 14. Dissolució.
14.1. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren
amb els requisits assenyalats a l’article 6 d’aquests Estatuts, o
per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
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14.2. L’acord de dissolució haurà de determinar com s’haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les
obres o de les instal·lacions existents.
14.3. En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni adquirit i generat per aquest es distribuirà a parts iguals entre els seus membres, llevat dels elements inalienables dels béns que hagin estat
adscrits a l’ens pels respectius integrants.
Article 15. Separació.
15.1. La separació d’un dels membres del Consorci s’haurà de dur a
terme prèvia comunicació al President amb 3 mesos d’antelació
a la data d’aprovació dels pressupostos de l’exercici següent
i serà condició indispensable que l’entitat que se separa estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la
liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la
separació.
15.2. No obstant això, les entitats consorciades podran, previ acord
unànim del Ple, obtenir la respectiva separació del Consorci en
qualsevol moment.
15.3. Les separacions o baixes de les entitats integrants del Consorci hauran de ser comunicades a les administracions que legalment en siguin competents i, en qualsevol cas, al Registre
d’Entitats Locals de Catalunya.
15.4. El Ple del Consorci podrà separar un membre de l’ens en el cas
d’incompliment reiterat de les seves obligacions econòmiques
envers el Consorci o d’incompliment greu d’altres obligacions
que tingui com a membre d’aquest. En quest cas requerirà el
quòrum de la majoria absoluta dels seus components i la celebració d’una audiència prèvia del membre afectat.
Disposicions addicionals
1ª En el cas que els membres que formen aquest Consorci haguessin
establert qualsevol acord de col.laboració i/o conveni que resultés
contradictori amb aquests estatuts, el Consorci no quedarà obligat
per aquest acord, si bé se’n mantindrà la vigència, fins que finalitzi
així com les condicions pactades entre les parts.
Palafrugell, 27 de novembre de 2012
Juli Fernández i Iruela
Alcalde
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