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CONSELLS COMARCALS
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL
ANUNCI

8417

Aprovació definitiva dels estatuts del Consorci Alt UrgellCerdanya
Un cop aprovats definitivament els estatuts pels quals es regeix
el Consorci Alt Urgell-Cerdanya, integrat pel Consell Comarcal
de l’Alt Urgell, el Consell Comarcal de la Cerdanya i pels
ajuntaments de la Seu d’Urgell, Bellver de Cerdanya i Oliana,
s’ordena la publica íntegrament el text d’aquests estatuts per part
del Consell Comarcal com a ens coordinador de la constitució del
Consorci.
La Seu d’Urgell, 9 d’agost de 2008
El president, Jesús Fierro i Rugall
Estatuts del Consorci GAL Alt Urgell - Cerdanya
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Constitució i membres
1. A l’empara de l’article 269 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 prèvies les formalitats procedimentals
específiques que s’estableixen a l’article 313 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, les entitats que s’enumeren en el punt
següent es constitueixen voluntàriament en consorci de caràcter
local per tal d’assolir les finalitats i objectius que determina
l’article 4 dels presents Estatuts.
2. Integren el Consorci inicialment les entitats següents:
Administracions públiques: 5
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell
El Consell Comarcal de la Cerdanya
Dos ajuntaments de la comarca de l’Alt Urgell:
La Seu d’Urgell
Oliana
Un ajuntaments de la comarca de la Cerdanya:
Bellver
Entitats sense finalitat lucrativa: 5
Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell
L’Associació “Turisme Rural de l’Alt Urgell” (TRAU)
Associació d’empresaris de l’Alt Urgell
Associació d’Hostaleria de la Cerdanya
Bisbat d’Urgell
3. Amb posterioritat a la constitució, prèvies les formalitats
necessàries i l’acord de l’òrgan superior de govern del Consorci,
podran incorporar-s’hi altres entitats públiques i privades sense
finalitat lucrativa i legalment constituïdes que tinguin en l’àmbit
territorial del Consorci objectius d’interès públic concorrents. Per
tal de mantenir la paritat entre ens públics i privats en els òrgans
de govern que requereix la UE pels programes Leader qualsevol
incorporació haurà de garantir aquesta paritat.
4. Qualsevol ens consorciat pot separar-se del Consorci en les
següents condicions:
a) Haurà de formular el preavís corresponent amb una antelació
mínima de tres mesos
b) Haurà d’estar al corrent en el compliment de les obligacions i
compromisos anteriors i garantir el compliment dels que hi hagi
pendents
Article 2. Denominació i domicili
El Consorci s’anomena “GAL Alt Urgell - Cerdanya”, i té el seu
domicili al Centre Cultural “les Monges” , plaça de les Monges,
1, de la Seu d’Urgell.
Les sessions i reunions dels òrgans col·legiats podran celebrar-se
també en les seus corporatives de qualsevol de les corporacions
locals membres.
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Article 3. Abast territorial i duració
El Consorci desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial
delimitat per les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya.
Pel desenvolupament del programa Leader 2007-2013 de la Unió
Europea, l’àmbit territorial serà tota la comarca de l’Alt Urgell i
els municipis cerdans de Bellver, Montellà i Martinet, Lles,
Meranges i Prullans i podrà ser ampliable als municipis cerdans
que la Ordre del DAAR determini com a àmbit d’actuació
Leader.
La seva duració serà la necessària per a permetre l’assoliment
satisfactori dels objectius estatutaris.
Article 4. Objectius
1. El Consorci té coma objectiu principal el foment i el
desenvolupament socioeconòmic integral i equilibrat del seu
àmbit territorial.
2. Per a l’assoliment d’aquesta finalitat genèrica, el Consorci
desenvoluparà la seva activitat i es fixarà els objectius específics
que les circumstàncies aconsellin en cada moment.
3. Inicialment i per via estatutària, el Consorci es fixa com a
objectiu específic gestionar i optimitzar els recursos econòmics
que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa
LEADER de la Unió Europea, assumint a aquest efecte les
funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives
comunitàries.
4. La determinació de nous objectius en el marc del punt 2
d’aquest article no tindrà la consideració de modificació
estatutària, però haurà d’ésser aprovada per l’Òrgan superior de
govern del Consorci amb el vot favorable de la majoria absoluta
dels seus membres.
Article 5. Modificacions estatutàries, dissolució i liquidació
1. Els presents Estatuts poden ser objecte de modificació seguint
el procediment assenyalat a l’article 322 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.
2. El Consorci es pot dissoldre per alguna de les causes i d’acord
amb el procediment determinats a l’article 324 de l’esmentat
Reglament.
3. L’acord de dissolució, que determinarà la forma de procedir a
la corresponent liquidació, correspon a l’Assemblea General i
requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels seus
membres.
Article 6. Dret complementari i supletori
En tot allò no específicament previst en aquests Estatuts, el
Consorci es regirà per la normativa aplicable als ens locals de
Catalunya.
CAPÍTOL II
Organització bàsica
Article 7. Òrgans de govern i administració
1. Són òrgans bàsics del Consorci:
a) L’Assemblea general
b) La Junta de govern
c) El president i vicepresident
d) La Comissió especial de comptes
2. Forma part també de l’organització del Consorci el gerent,
amb les funcions executives que determinen aquests estatuts.
3. Es podrà crear, per acord de l’Assemblea General, un òrgan
complementari per a l’assistència i assessorament als òrgans
bàsics, format per les entitats públiques locals de l’àmbit
territorial per debatre i informar sobre temes d’interès i que
formin part dels objectius del consorci i per proposar altres línies
d’actuació i objectius específics.
Article 8. Assemblea general
1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del
Consorci i és integrada pels Alcaldes i Presidents de totes les
entitats consorciades. Cas que algun ens local vulgui nomenar
com representant al Consorci algun altre membre que no sigui
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l’alcalde o president l’haurà de designar per acord del Ple o de
l’òrgan competent de l’entitat consorciada.
2. Són atribucions de l’Assemblea General:
a) Aprovar els instruments reglamentaris, el programa-marc de
gestió i desenvolupament del Programa LEADER, definir les
estratègies i els criteris generals per a l’atorgament d’ajuts, així
com aprovar-ne les bases
b) Controlar fiscalitzar la resta d’òrgans de govern
c) Les previstes en els presents Estatuts
d) Designar els representants dels ajuntaments a la Junta de
Govern que en tot cas haurà de respectar les proporcions per
comarques previstes a l’article següent
e) Designar els representants de les entitats privades a la Junta de
Govern
f) Li correspon també la potestat d’autoorganització del
Consorci. A aquest efecte, pot aprovar un reglament orgànic que
desenvolupi aquests estatuts
Article 9. Junta de govern
1. La Junta de govern, sota el control i fiscalització de
l’Assemblea general i d’acord amb els criteris generals que
aquesta estableixi, assumeix l’administració ordinària del
Consorci i és integrada per deu membres, que ho han de ser
també de l’Assemblea General, amb la següent composició:
a) Els representants dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell i la
Cerdanya
b) Tres representants d’ajuntaments, dels quals ho seran dos de la
comarca de l’Alt Urgell i un de la comarca de la Cerdanya
c) Cinc representants de la resta d’entitats sense finalitat
lucrativa, representatives dels diferents àmbits d’actuació del
Consorci
2. Són atribucions de la Junta de govern:
a) Impulsar, gestionar i executar el programa LEADER, seguint
les pautes del Comitè tècnic i aplicant estrictament els criteris
fixats per l’Assemblea general
b) Aprovar les convocatòries de subvencions a l’ampara del
programa Leader i un cop estiguin aprovades les bases per l’AG
c) Les altres previstes en els presents estatuts i les no assignades
estatutàriament a altres òrgans del Consorci
Article 10. President i Vicepresident
1. La Presidència del Consorci i dels seus òrgans col·legiats de
govern recau en la persona que ostenti la representació en el
Consorci del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
2. La Vicepresidència del Consorci recaurà en la persona que
ostenti aquest càrrec en la persona que ostenti la representació en
el Consorci del Consell Comarcal de la Cerdanya. Aquest
substituirà el president en els casos d’absència o impediment.
3. Són atribucions del president:
a) Representar el Consorci
b) Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General i de
la Junta de Govern
c) Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència
d) Dictar els Decrets que per motiu d’urgència no puguin esperar
a la celebració de la reunió de l’òrgan competent tenint en
compte que aquest òrgan haurà de ratifica
e) Les altres explícitament previstes en els presents Estatuts i les
que expressament li delegui la Junta de Govern
Article 11. Comissió especial de comptes
La Junta de govern assumeix les funcions de Comissió especial
de comptes amb les atribucions assenyalades a l’article 56.1 de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 12. Gerent
1. El gerent és nomenat i cessat lliurement per l’Assemblea
general, actua d’acord amb les directrius d’aquesta i les
instruccions de la Junta de govern i del president i assisteix a les
reunions dels òrgans col·legiats del Consorci amb veu i sense vot.
2. El càrrec de gerent és incompatible amb el de membre de
l’Assemblea General del Consorci i té la condició de funcionari
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eventual. Les seves funcions podran ser assignades a personal
laboral o funcionari d’alguna de les entitats consorciades previ
conveni amb aquesta.
3. Correspon al gerent:
a) Dirigir l’administració del Consorci i executar els seus acords
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis
c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els
límits de la delegació que li atorgui la Junta de Govern; ordenar
pagament i retre comptes
d) Contractar i dirigir el personal del Consorci
e) Contractar obres i serveis, sempre que la quantia no excedeixi
del 5% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci,
d’acord amb el procediment establert legalment
f) Exercir altres funcions que expressament li delegui la Junta de
Govern
CAPÍTOL III
Règim funcional i organització complementària
Article 13. Règim de sessions
Per a l’exercici de les funcions respectives, els òrgans col·legiats
regulats en el capítol anterior es reuniran amb la periodicitat
mínima següent:
a) Amb caràcter ordinari, l’Assemblea general cada sis mesos i la
Junta de govern, cada tres
b) Amb caràcter extraordinari, quan la convoqui el president per
pròpia iniciativa o bé a petició d’un terç com a mínim de les
entitats consorciades en el cas de l’Assemblea General i d’un terç
dels seus membres en el cas de la Junta de Govern
Article 14. Comissions especials
1. Tant l’Assemblea General com la Junta de Govern podran
crear comissions especials de treball, estudi, proposta i
seguiment d’assumptes específics, amb caràcter permanent o
temporal. Aquests òrgans complementaris tindran la composició
i règim que en cada cas s’estableixin i podran incorporar-s’hi
tècnics, assessors i representants d’entitats o de col·lectius de les
dues comarques.
3. La Junta de govern establirà la composició i el règim de les
comissions relacionades en els punts anteriors.
Article 15. Directors de programa
1. Els directors de programa assumeixen la responsabilitat
d’impulsar, coordinar i gestionar els diferents programes que
s’executin en el marc del Consorci.
2. Correspon a la Junta de Govern el nomenament i el cessament
dels directors de programa.
Article 16. Comitè tècnic
1. Inicialment per a la gestió del Programa LEADER, funciona
de forma permanent en el si del Consorci un Comitè tècnic de
composició pluridisciplinar integrat per:
a) El director del programa, que assumeix funcions de
coordinador del Comitè
b) El personal tècnic especialitzat del propi Consorci
c) Els representants de les Oficines comarcals d’Agricultura
d) Personal tècnic o agents de desenvolupament adscrits a les
administracions locals de les comarques
e) Personal adscrit a altres administracions públiques o
institucions docents
f) Altres professionals que es consideri oportú
2. La Junta de govern, a proposta del director del programa,
designarà el personal relacionat ens els apartats d), e) i f) del punt
anterior.
3. Correspon al Comitè tècnic, en relació al programa LEADER
l’assessorament als òrgans decisoris, la funció de sensibilització,
dinamització i recolzament als emprenedors i la gestió
professional d’estudi, preparació i elaboració d’informes i
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propostes d’acord en tràmits dels expedients d’atorgament
d’ajuts.
Article 17. Funcions públiques necessàries
1. Les responsabilitats administratives de fe pública i
assessorament legal preceptiu, així com les de control i
fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, han d’ésser assignades a funcionaris d’habilitació
estatal que exerceixin aquestes funcions en algun dels ens locals
consorciats. El règim d’adscripció serà, per analogia, assimilat al
d’acumulació de funcions.
2. La responsabilitat administrativa de les funcions de
comptabilitat i tresoreria pot ser atribuïda a un funcionari que les
exerceixi en algun dels ens locals consorciats.
3. El nomenament i el cessament d’aquests funcionaris correspon
a l’Assemblea General.
Article 18. Tasques de suport
1. Per a la realització de les tasques administratives, el Consorci
podrà contractar el personal necessari d’acord amb la normativa
vigent o bé convenir amb una o més de les entitats consorciades
l’adscripció a temps parcial del seu personal i la utilització dels
seus mitjans materials.
2. El Consorci podrà també contractar personal tècnic específic
així com serveis externs d’assessorament i gestió.
CAPÍTOL IV
Règim econòmic
Article 19. Recursos
1. Per a la realització de les seves activitats, el Consorci pot
disposar dels recursos següents:
a) Quotes i aportacions ordinàries i extraordinàries de les entitats
consorciades
b) Aportacions de la Unió Europea i altres administracions
públiques destinades als diferents programes d’ajut del Programa
LEADER
c) Subvencions i altres transferències corrents o de capital que
accepti el Consorci, així com altres ingressos de dret públic
d) Els procedents d’operacions de crèdit
e) Ingressos de dret privat, tenint aquesta consideració:
- Els fruits, les rendes i els interessos dels béns i els drets de
qualsevol mena dels que sigui titular el Consorci.
- Les donacions, les herències, els llegats i els auxilis de tota
mena procedents de persones físiques i jurídiques privades,
acceptats pel Consorci, i el gravamen de dits béns i drets.

f) Altres ingressos o aportacions obtinguts segons dret
2. L’establiment, si escau, dels recursos assenyalats en el paràgraf
a) del punt anterior del present article és competència de
l’Assemblea General i la seva quantificació haurà de fixar-se
atenent a criteris objectius derivats de la capacitat econòmica de
cadascun dels ens consorciats. L’acord corresponent regularà el
procediment i els terminis per a fer efectius aquests ingressos.
Article 20. Pressupost i comptes
1. El gerent és l’ordenador de pagaments; presenta el projecte de
pressupost al Consorci abans d’iniciar-se cada exercici
econòmic; finalitzat l’exercici, el liquida i ret els comptes
generals.
2. Correspon a l’Assemblea General l’aprovació dels
pressupostos i dels comptes generals, així com la de les
modificacions pressupostàries si així ho determinen les bases
d’execució del pressupost.
3. Sense perjudici de la unitat pressupostària i comptable, els
ingressos i les despeses corresponents als diferents programes del
Programa LEADER han de ser objecte també d’un
comptabilització auxiliar específica i independent.
Diligència d’aprovació:
Que l’acord de constitució i aprovació definitiva dels Estatuts del
Consorci Alt Urgell-Cerdanya han estat aprovats pels òrgans
competents de les entitats que a continuació s’esmenten, amb
indicació de les dates de la seva aprovació, no havent-se
presentat al·legacions en el termini d’exposició pública de
l’aprovació inicial:
Consell Comarcal de l’Alt Urgell: Ple de 29 de maig de 2008
Consell Comarcal de la Cerdanya: Ple de 9 de juny de 2008
Ajuntament de Bellver de Cerdanya: Ple de 4 de juny de 2008
Ajuntament de la Seu d’Urgell: Ple de 2 de juny de 2008
Ajuntament d’Oliana: Ple de 9 de juny de 2008
Així mateix es fa constar que han estat aprovats pels òrgans
corresponents i consta el document d’adhesió de les següents
entitats privades sense ànim de lucre que en formen part
inicialment:
Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell
L’Associació “Turisme Rural de l’Alt Urgell” (TRAU)
Associació d’empresaris de l’Alt Urgell
Associació d’Hostaleria i restauració de la Cerdanya
Bisbat d’Urgell
La Seu d’Urgell, 9 d’agost de 2008
Vist i plau. El president, Jesús Fierro i Rugall
La secretària, Montserrat Pagès Llop

i
CONSELH GENERAU D’ARAN
EDICTE

8319

Sobre aprovació definitiva del pressupost general consolidat 2008
D’acord amb l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, transcorregut el període d’exposició pública de l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General Consolidat del
Conselh Generau d’Aran per a l’exercici 2008, adoptat pel Ple de la corporació en sessió ordinària de 16 de juny de 2008, i no haventse presentat reclamacions dintre d’aquest període, s’eleva a definitiu l’acord esmentat, tot publicant-se a continuació aquest Pressupost
resumit per capítols (article 169.3 TRLRHL):
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DEL CONSELH GENERAU D’ARAN, ANY 2008
ESTAT D’INGRESSOS

CL
CONSELH
GENERAU
D’ARAN

OO.AA
PATRONAT
DINAMIZACION
VAL D’ARAN

OO.AA
TORISME
VAL D’ARAN

OO.AA
SERVICI
ARANÉS
DERA SALUT

1.662.610,97
24.440.887,71
186.110,12
26.289.608,80
0,00
1.424.738,20
0,00

0,00
600,00
300,00
900,00
0,00
0,00
0,00

71.500,00
501.759,16
360,00
573.619,16
0,00
0,00
0,00

319.750,00
12.601.486,37
31.000,00
12.952.235,37
0,00
600.000,00
0,,00

SM

SM

SM

SAVA, SL

TUJUVA, SL

TESVA, SL

SM
ARAN
SALUT, SL

TOTAL TRANSFERÈNCIES
PRESSUPOSTOS
INTERNES

PRESSUPOST
CONSOLIDATL

CAPÍTOL/DESCRIPCIÓ

3/Taxes i d’altres ingressos
4/Transferències corrents
5/Ingressos patrimonials
Total Operacions Corrents
6/Venda inversions reals
7/Transferències de capital
9/Passius financers

676.450,00
0,00
0,00
676.450,00
0,00
0,00
0,00
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915.386,19 166.000,00 444.000,00
0,00 1.433.299,70 9.838.000,00
0,00
0,00
9.600,00
915.386,19 1.599.299,70 10.291.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.255.697,16
48.816.031,94
227.370,12
53.299.099,22
0,00
2.024.738,20
0,00

527.337,50
24.267.063,27
0,00
24.794.400,77
0,00
600.000,00
0,00

3.728.359,66
24.548.968,67
227.370,12
28.504.698,45
0,00
1.424.738,20
0,00

