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MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA
EDICTE
de la Mancomunitat de la Vall de Llémena, sobre aprovació deinitiva dels Estatuts.
L’Assemblea constituïda pels membres dels Consistoris de Sant Gregori, Canet
d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres, en sessió que va tenir lloc
el dia 18 de juny de 2009, va acordar l’aprovació definitiva dels estatuts que han de
regir la Mancomunitat de Municipis Vall de Llémena.
Traslladat aquest acord als Ajuntaments mancomunats per a l’aprovació dels
Estatuts definitius en sessió plenària, la Mancomunitat es va constituir en sessió
constituent de data 1 de desembre de 2009.
Es fa avinent la publicació del text íntegre dels estatuts de la Mancomunitat de
la Vall de Llémena al BOP i el DOGC.
ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA VALL DE LLÉMENA
TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I
DE LA CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT
Article 1.- Composició.
1.1.- Els municipis de Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant Gregori i Sant
Martí de Llémena, municipis que formen la Vall de Llémena, s’associen per tal
de crear una Mancomunitat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al
compliment del seu objecte, de conformitat amb allò que estableix l’article 44 de
la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 115 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.
1.2.- La Mancomunitat com a entitat local autònoma, de caràcter associatiu
voluntari, gaudirà de capacitat jurídica pròpia i personalitat jurídica plena per al
compliment de les seves finalitats específiques i es regirà per aquests estatuts.
Article 2.- Denominació.
L’entitat que es constitueix es denominarà: Mancomunitat de la Vall de Llémena
Article 3.- Domicili.
El seu domicili social serà la seu dels òrgans de govern i administració, i estaran
ubicats a l’Ajuntament del municipi de Sant Gregori, Av. Girona, núm. 33.
Les reunions dels seus òrgans es podran celebrar en altres Ajuntaments mancomunats, per torns rotatius.
CAPÍTOL II
OBJECTE, COMPETÈNCIA I VIGÈNCIA DE LA MANCOMUNITAT
Article 4.- Objecte.
4.1.- L’objecte de la Mancomunitat serà generar valor afegit pels municipis que la
integren, aprofitant les sinergies derivades dels interessos comuns que comparteixen,
que deriven bàsicament de la seva proximitat geogràfica i històrica i de l’important
nivell d’interrelació que existeix entre les seves poblacions.
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4.2.- Per assolir l’objecte de la Mancomunitat es treballarà per:
a) Promoure el desenvolupament econòmic i social de la Vall de Llémena.
b) Impulsar la posada en valor dels recursos del territori (naturals, patrimonials,
culturals, turístics i altres que siguin d’interès per a la Mancomunitat.)
c) Vetllar per la provisió, manteniment i millora necessària de les infrastructures,
camins, telecomunicacions i vies de comunicacions i transport de la zona.
d) Promoure la prestació dels serveis educatius, esportius, culturals i d’atenció a
les persones per a tota la població de la Vall, així com d’aquells altres serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal de la
Vall i que la Mancomunitat pugui assumir en l’àmbit de les seves competències.
e) Vetllar pel desenvolupament sostenible de la Vall i de respecte al medi ambient.
f) Mancomunar aquells altres serveis que puguin funcionar millor pel seu caràcter
i interès general i millorar les condicions de vida dels habitants de la Vall.
Article 5.- Competència.
5.1.- L’àmbit territorial de competència, prerrogatives i facultats de la Mancomunitat s’estén a la totalitat dels termes municipals dels ens que formin part de la
mateixa.
5.2.- La Mancomunitat de la Vall de Llémena desenvolupa les competències
assignades sota un model de consens i cooperació Mancomunitat-Ajuntaments i
d’aquests entre sí, fet que configura un marc de cooperació intermunicipal dinàmic
i flexible alhora.
5.3.- La Mancomunitat, per mitjà dels seus òrgans representatius, a més de les
facultats que com a subjecte actiu de l’Administració Pública li corresponen, podrà
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns, celebrar
contractes, assumir obligacions, establir i explotar serveis, interposar recursos i
exercir les accions que preveuen les Lleis i en general realitzar tots els actes necessaris per al compliment de les finalitats que li són atribuïdes, d’acord amb el que
disposen els presents estatuts i la legislació aplicable.
Article 6.- Àrees de Treball
6.1.- Els àmbits de treball i fins de la Mancomunitat s’emmarquen dins les següents àrees:
a. Promoció econòmica. Dinamitzar l’àmbit econòmic de la Vall de Llémena
mitjançant l’assessorament, suport i acompanyament de tots els agents socials
(individuals, col·lectius, públics, privats...) implicats:
Integrar i coordinar les tasques de desenvolupament local dels municipis a fi de
vertebrar i maximitzar la qualitat dels serveis d’assessorament i suport en el sector
econòmic i el mercat de treball.
Donar suport a iniciatives de creació, modernització i diversificació d’empreses
de la Vall, especialment d’àmbit familiar i de petita i mitjana empresa, per promoure
un ambient econòmic dinàmic i generar ocupació en el mercat laboral.
Participar i gestionar projectes (locals, autonòmics, estatals i europeus) que beneficiïn als agents econòmics i socials del territori i afavoreixin la recerca d’ocupació
i oportunitats laborals tant per a treballadors com per empreses.
Potenciar projectes de formació per a la qualificació dels treballadors i impulsar
la inserció socio-laboral.
Desenvolupar polítiques actives d’ocupació que facilitin l’orientació i la inserció
laboral de la població de la Vall així com línies de treball amb les empreses i els
Ajuntaments per impulsar actuacions d’igualtat en l’àmbit laboral.
b. Promoció turística com a projecte concret de promoció econòmica i iniciativa innovadora per a la generació d’ocupació. La Mancomunitat ha de planificar,
desenvolupar i promoure d’una forma ordenada i sostenible l’activitat turística a la
Vall, potenciant el teixit social i econòmic del territori i vetllant per l’equilibri amb
el medi natural i les activitats primàries:

Administració local

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

28156

Núm. 5604 – 9.4.2010

Posada en valor del patrimoni natural i cultural de la Vall a fi de crear productes
turístics i activitats dinamitzadores del territori.
Mantenir un entorn natural i de lleure que millori la qualitat de vida de la població
i dels seus visitants.
Aprofitar les sinergies amb les empreses del territori i afavorir i impulsar l’aparició de noves activitats econòmiques, socials i culturals que permetin consolidar
el turisme a la zona i crear productes turístics.
Recuperar i potenciar la història remença de la Vall com a element de dinamització
i creació de productes turístics.
Crear i gestionar la xarxa de camins de la Vall, a fi de vertebrar l’activitat turística
en el territori i afavorir la descoberta dels recursos naturals.
Realitzar i potenciar actuacions promocionals i comercials dirigides a afavorir
el nombre de visitants a la Vall.
Recerca i gestió de fonts de finançament per a l’execució dels projectes turístics.
Recollida de dades i informació per a un millor control i seguiment de l’activitat
turística a la Vall.
c. Promoció mediambiental i desenvolupament rural. Planificar, desenvolupar,
gestionar i seguir les polítiques de desenvolupament sostenible supramunicipal i
coordinar les actuacions locals per a la defensa del medi ambient i l’equilibri ecològic
de la Vall, d’acord a l’Agenda 21 supramunicipal de la Vall:
Afavorir la diversitat biològica i la qualitat del paisatge
Vetllar per la protecció, millora i enriquiment del patrimoni natural i cultural
de les zones rurals.
Posar en valor el medi natural com a lloc de recreació, educació, ciència i natura.
Promoure un desenvolupament rural adaptat a la realitat multifuncional i equilibrada del territori, afavorint la diversificació de l’activitat econòmica i millorant
la qualitat de vida de la població rural.
Coordinar les actuacions de promoció i impuls per a la utilització del transport
públic.
Programar el manteniment i la conservació dels camins i pistes forestals supramunicipals.
Impulsar la millora en la gestió forestal i la qualitat dels boscos, promovent les
certificacions forestals i els plans de gestió i millora forestal.
Coordinar i integrar les actuacions de connectivitat terrestre i connectivitat fluvial de la Vall de Llémena, afavorint la permeabilitat ecològica al medi terrestre i
l’àmbit fluvial.
Realitzar actuacions de restauració de l’ambient fluvial i manteniment i conservació de les lleures.
Promoure campanyes de formació i sensibilització ambiental i de participació
ciutadana, així com la realització i edició de material del medi natural.
Actuacions de cooperació en la prevenció i extinció d’incendis.
d. Promoció cultural. Potenciar les activitats i els serveis culturals d’abast i
d’interès supramunicipal, de forma directa, en col·laboració amb altres entitats o
institucions, o donant suport a iniciatives d’entitats culturals sense ànim de lucre.
Així com la cooperació en la creació de les infrastructures i gestió dels serveis
culturals d’interès general per a la Vall Llémena:
Afavorir l’organització d’aquelles activitats i actes que suposin un major coneixement de la Vall i dinamització socio-cultural del territori.
Vetllar per la recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni monumental, històric i etnològic de la Vall.
Promoure la recollida i recopilació de documentació sobre la Vall i la realització de material d’estudi, de divulgació i d’informació de la història i cultura de la
Vall de Llémena, així com totes aquelles altres actuacions que permetin posar en
coneixement de la població el patrimoni cultural de la Vall.
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e. Serveis Educatius. Cooperació en la creació, ampliació, gestió, finançament i
manteniment de les infrastructures i els serveis afins de caràcter supramunicipal
destinats a l’educació i la formació de la població de la Vall.
a. Treballar conjuntament per afavorir la cobertura dels serveis educatius preescolar i els escolars obligatoris de totes les famílies empadronades a la Vall.
b. Defensar i promoure la creació de l’IES de la Vall de Llémena per donar cobertura als estudis secundaris dins del territori mancomunat.
c. Afavorir el desenvolupament d’aquelles activitats educatives extraescolars i
culturals que siguin d’interès per a la formació dels diferents grups de població de
la Vall de Llémena, així com dels equipaments i instal·lacions necessaris que la
Mancomunitat n’assumeixi la gestió.
f. Serveis Esportius. Vetllar perquè les necessitats esportives de la Vall puguin ser
cobertes i fer que l’esport estigui a l’abast de la població com a element de qualitat
de vida i de millora de la salut i el benestar físic:
Col·laborar en l’organització d’activitats esportives accessibles i dirigides a tots
els col·lectius de població de la Vall.
Promoure l’esport d’esbarjo i lleure, donant suport a les pràctiques esportives
respectuoses amb el medi natural i afavorint els espais esportius d’ús lliure.
Col·laborar en l’organització de campanyes esportives dirigides a promocionar
l’esport entre la població de la Vall.
Cooperar en la creació, ampliació, gestió, finançament i manteniment d’aquelles
instal·lacions, equipaments, infrastructures o espais a l’aire lliure de caràcter o
interès supramunicipal dirigides a millorar l’activitat esportiva de la Vall.
Vetllar per la millora de la seguretat i la sostenibilitat mediambiental, arquitectònica i econòmica de les instal·lacions esportives.
Afavorir les activitats físiques de caire extraescolar i recreatives.
Oferir suport a les entitats esportives de la Vall, potenciant la seva tasca esportiva
de promoció i formació d’esportistes.
g. Promoció juvenil. Incentivar i coordinar les actuacions i activitats de caràcter
supramunicipal de joventut en el conjunt de la Vall de Llémena.
a. Treballar conjuntament entre els diferents espais juvenils de la Vall de Llémena
per integrar, organitzar i difondre aquelles activitats d’interès per a tot el jovent de
la Vall en un programa juvenil comunitari.
b. Col·laborar en la gestió i finançament d’aquells serveis o avantatges municipals
que per interès de la Mancomunitat es vulguin estendre al jovent de tota la Vall.
c. Afavorir la millora dels diferents espais joves de la Vall i els serveis que en
ells s’hi ofereixen.
d. Impulsar Plans Locals de Joventut que integren els interessos del jovent de
tota la Vall.
h. Promoció dels serveis sanitaris, socials i d’atenció a les persones de la Vall.
a. Impulsar, coordinar i gestionar aquelles actuacions d’interès comú per a la
Mancomunitat, dirigides a la millora dels serveis d’atenció a les persones i de la
salut pública, destinades a la població de la Vall.
b. Afavorir conjuntament totes aquelles campanyes informatives i de difusió per
a la millora del benestar social, la salut i l’atenció a les persones de la Vall.
c. Cooperar en la creació, ampliació, gestió, finançament i manteniment d’aquelles
infrastructures i instal·lacions dirigides al proveïment d’aquests serveis i destinats
a la població de la Vall.
i. Afavorir l’accés a les telecomunicacions, impulsant, desenvolupant i mantenint
les infrastructures, instal·lacions, campanyes de formació i totes aquelles altres
actuacions necessàries que permetin la implantació dels serveis de telecomunicació
a la Vall de Llémena.
j. Millora de les vies de comunicacions, transports i xarxa viària. Planificar, gestionar i seguir les actuacions acordades pels òrgans de govern de la Mancomunitat
en matèria de mobilitat a la Vall, ja afecti a vies de comunicació, camins, xarxa
viària o al transport en general.
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a. Treballar conjuntament per assegurar el manteniment i millora de forma
general i conjunta de les principals carreteres que afecten als municipis de la
Mancomunitat.
b. Promocionar l’ús del transport públic i vetllar per a la prestació d’un correcte
servei als usuaris/es de la Vall.
c. Treballar conjuntament per a l’obtenció de millores i beneficis en matèria de
mobilitat.
d. Afavorir la connectivitat sostenible dels municipis de la Vall per mitjà de la
creació, millora i manteniment de la xarxa de camins supramunicipal.
k. Seguretat ciutadana. Impulsar i desenvolupar conjuntament aquelles polítiques
i actuacions acordades per la Mancomunitat, destinades a millorar la qualitat de
vida i la seguretat dels veïns de la Vall.
l. Així com tots aquells altres àmbits de treball inclosos en l’àmbit de la competència
municipal que siguin delegables, segons els termes de la legislació de l’Estat i de la
Comunitat Autònoma vigent en cada moment, i previ acord dels Ajuntaments i la
Mancomunitat en els termes establerts en la modificació dels Estatuts.
6.2.- Per a l’assumpció de nous àmbits de treball per part de la Mancomunitat serà
necessari la conformitat de totes les entitats membres de la Mancomunitat mitjançant
acord de la majoria absoluta dels membres del Ple de les respectives entitats.
6.3.- La Mancomunitat anirà fent-se càrrec gradualment de cadascun dels àmbits
de treball assenyalats en els presents Estatuts. S’establirà un calendari d’actuacions
bianual a fi de determinar les actuacions a dur a terme en els 2 anys següents, dins els
àmbits de treball marcats en els presents Estatuts. El calendari serà aprovat per acord
de majoria absoluta del nombre legal de membres del ple. Sens perjudici que l’esperit
de les votacions sigui vetllar pel consens amb la unanimitat dels membres.
Amb l’aprovació del calendari bianual, els ens que formen la Mancomunitat hauran de manifestar en quins àmbits de treball marcats en el calendari s’adhereixen i
delegar de forma expressa i detallada, a favor de la Mancomunitat, part o totalitat
de les competències que afectin als àmbits de treball als quals s’hagin adherit per
acord de les respectives entitats, a fi de què la Mancomunitat pugui dur a terme les
actuacions acordades.
6.4.- La Mancomunitat podrà realitzar la prestació i explotació dels serveis i
competències delegades, d’acord amb qualsevol de les formes de gestió previstes
en l’ordenament jurídic.
6.5.- Els municipis associats podran adherir-se a la totalitat dels fins previstos o
sols a una part, sempre que siguin independents entre ells. L’adhesió dels àmbits
de treball serà aprovada per cada municipi juntament amb la delegació de competències..
6.6 Els municipis podran adherir-se o desvincular-se de la totalitat o sols a una
part dels àmbits de treball fixats del calendari bianual, prèvia aprovació pel ple dels
respectius Ajuntaments. La adhesió o desvinculació es produirà dins del termini de
60 dies des de la notificació de l’aprovació del calendari bianual. En cas que dins el
termini marcat no s’expressi res al respecte s’entendrà que s’adhereix a la totalitat
d’àmbits de treball assenyalats al calendari bianual.
L’adhesió als àmbits de treball anirà acompanyada amb la delegació de competències.
En els acords referents als diferents àmbits de treball de la Mancomunitat, tindran
dret de vot els membres dels ens que estigui adherits a l’àmbit de treball objecte
de cada votació.
6.7. La desvinculació a una part o la totalitat dels àmbits de treball previstos en
la Mancomunitat, no impedeix a les corporacions membres l’adhesió posterior a
aquests mateixos àmbits de treball.
Article 7.- Vigència Mancomunitat.
La Mancomunitat es constitueix per temps indefinit.
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TÍTOL II: ÒRGANS DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
CAPÍTOL I
ÒRGANS DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
Article 8.- Òrgans de Govern.
8.1.- Els òrgans de Govern de la Mancomunitat representatius dels Ajuntaments
mancomunats seran aquells que es disposen en els següents articles.
8.2.- El govern i l’administració de la mancomunitat correspondrà als òrgans
següents:
a) Ple de la Mancomunitat
b) President
c) Vicepresident
d) Junta de Govern
e) Comissió de comptes
CAPÍTOL II
EL PLE DE LA MANCOMUNITAT
Article 9.- Ple de la Mancomunitat.
El Ple de la Mancomunitat és el màxim òrgan de govern i administració de la
Mancomunitat.
Article 10.- Ple. Composició.
10.1.- Estarà integrat pels vocals representants de les entitats mancomunades
elegits pel seus respectius Plenaris, entre els seus membres, per majoria simple, i
presidit pel president.
10.2.- Els vocals del Ple seran els següents:
1. Els Alcaldes/esses dels municipis mancomunats, que seran membres nats. Per
a cada una de les sessions podran delegar, mitjançant un escrit presentat abans de
l’inici de la sessió corresponent, en un regidor del seu Ajuntament.
2. La resta de membres del Ple seran 2 regidors/es de cada Ajuntament mancomunat, designats pels mateixos i per majoria simple.
10.3.- El mandat dels vocals del Ple de la Mancomunitat coincidirà amb el de les
respectives corporacions.
Article 11.- Pèrdua de la condició de vocal del Ple.
La condició de vocal es perd per algunes de les causes següents:
a) Finalització del manament/legislatura de la Corporació
b) Pèrdua de la condició de regidor o suspensió de les funcions de regidor
c) Renúncia a la condició de regidor en la seva corporació. En aquest cas el Ple
de la Corporació procedirà en el termini de 30 dies a comptar des de la renúncia, a
nomenar un nou vocal de la seva corporació.
d) Quan l’Ajuntament deixi de ser membre de la Mancomunitat, també deixen
de ser-ho els seus representants.
Article 12.- Constitució del Ple de la Mancomunitat.
12.1.- Un cop celebrades les eleccions municipals i dins del termini previst per la
normativa per a la designació de representats en òrgans col·legiats, els Ajuntaments en
sessió plenària nomenaran els vocals que els representaran en la Mancomunitat.
Els Ajuntaments han de trametre a la Mancomunitat el certificat de l’acord municipal pel qual es designen els membres representants a la Mancomunitat.
12.2.- Una vegada acabat el mandat, els vocals continuaran les seves funcions
únicament per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió dels suc-
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cessors, i en cap cas podran adoptar acords pels quals es requereixi una majoria
qualificada.
12.3.- Transcorregut el termini per a la designació dels vocals per les entitats
locals, i dins els 30 dies següents a la finalització d’aquest es procedirà a constituir
el nou Ple de la Mancomunitat i designació de llur President.
Article 13.- Funcions del Ple de la Mancomunitat.
Correspon, en tot cas, al Ple les atribucions següents:
a) Elegir i destituir el seu President, d’acord amb les regles establertes en la
legislació sectorial .
b) Determinar el seu règim de sessions
c) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern de la Mancomunitat
d) Aprovar el Reglament orgànic, Ordenances i resta de disposicions de caràcter
general que siguin competència de la Mancomunitat.
e) Aprovar el pressupost anual i les seves modificacions
f) Aprovar els comptes anuals i disposar de despeses en els assumptes de llur
competència.
g) Aprovar el calendari d’actuacions de caràcter bianual.
h) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari
i) Concertar crèdits de tot tipus
j) Aprovar la modificació dels seus estatuts
k) Aprovar les aportacions dels membres a la hisenda de la Mancomunitat, que
hauran de ser ratificades pels Plens dels respectius Ens Locals.
l) Determinar i aprovar la forma de gestió dels serveis de la Mancomunitat
m) Gestionar i administrar els béns de la Mancomunitat, i els que li siguin assignats per al compliment de la seva finalitat.
n) Aprovació de la plantilla de personal, relació de llocs de treball, oferta d’ocupació i les bases de les convocatòries.
o) Determinar el règim de funcionament de la Junta de Govern
p) La cogestió de serveis amb altres administracions, mitjançant els sistemes
admesos per les diferents normatives.
q) Acordar la dissolució de la Mancomunitat i nomenar els vocals de la Comissió
Liquidadora, així com l’aprovació de la proposta efectuada per aquesta.
r) Exercir accions administratives i judicials i defensar la Mancomunitat en tots
els procediments incoats contra ella.
s) Totes aquelles que li siguin atribuïdes al Ple pels presents Estatuts
t) Altres competències que la legislació de règim local atribueixi als plens de les
corporacions locals i afectin a competències delegades a la Mancomunitat.
Article 14.- Vinculació dels acords.
Els acords adoptats pels òrgans de govern de la Mancomunitat obligaran als municipis
que la integren i als seus veïns en aquells àmbits de treball on els respectius municipis
estiguin adherits i pels quals hagin delegats competències a la Mancomunitat.
Article 15.- Règim de sessions.
El Ple funcionarà en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries de caràcter urgent.
El Ple es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al semestre, i celebrarà extraordinàries quan les convoqui la presidència, bé per iniciativa pròpia o a petició,
almenys, de la quarta part dels seus membres legals.
El règim de sessions, l’adopció d’acords, tramitació d’expedients i comptabilitat
s’han d’ajustar a l’ordenament de règim local vigent.
Article 16.- Quòrum d’acords.
La validesa dels acords exigirà per regla general el vot de la majoria simple dels
membres de l’òrgan col·legiat que tinguin dret de vot. Serà necessari el vot favorable
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de la majoria absoluta dels membres del Ple per a l’adopció d’acords sobre assumptes
previstos a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local i
a l’article 114.3 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
CAPÍTOL III
EL PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT
Article 17.- President/a de la Mancomunitat.
17.1.-El President de la Mancomunitat serà un dels Alcaldes/esses d’un Ens Local
associat
17.2.-La Presidència serà desenvolupada amb periodicitat anual, pels Alcaldes/
esses dels Ajuntaments mancomunats.
17.3.-El President/a deixarà de ser-ho per algunes de les causes següents:
a) Pèrdua de la condició d’Alcalde/essa
b) Renúncia càrrec. Caldrà fer-ho per escrit davant el Ple de la Mancomunitat,
el qual adoptarà acord de coneixement dins els 10 dies següents
c) Quan l’Ajuntament deixi de ser membre de la Mancomunitat, també deixen
de ser-ho els seus representants
d) Pels mateixos termes que la legislació general sobre mocions de censura als
Presidents de les Entitats Locals
Article 18.- Vicepresident/a.
El President de la Mancomunitat designarà un Vicepresident/a que haurà de
pertànyer a la Junta de Govern, i que el substituirà, per ordre del seu nomenament,
en cas d’absència, vacant o malaltia.
Article 19- Funcions del President/a de la Mancomunitat.
Correspon al President/a de la Mancomunitat aquelles atribucions que la normativa legal vigent atorga com a competència a l’Alcalde, i que siguin d’aplicació
a la naturalesa i finalitat de la Mancomunitat, i en especial:
a) Dirigir el Govern i Administració de la Mancomunitat
b) Convocar, presidir, suspendre, aixecar i cloure les sessions del Ple, de la
Junta de Govern, i de les de qualsevol altre òrgan mancomunat. Dirigir les seves
deliberacions i resoldre els empats amb el vot de qualitat
c) Publicar, executar i fer complir els acords adoptats pel ple i la Junta de Govern
d) Representar la Mancomunitat i atorgar mandats per exercir la dita representació
e) Exercir de cap de personal de la Mancomunitat (dirigir i nomenar el personal de la Mancomunitat, instruir expedients disciplinaris i imposar les sancions
corresponents)
f) Exercitar tota mena d’accions civils, penals i administratives en cas d’urgència
i assabentar-ne a la Junta de Govern i Ple de la Mancomunitat
g) Donar compte al Ple de les operacions efectuades en cada exercici econòmic
h) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis, obres i activitats de la Mancomunitat
i) Ordenar pagaments, lliurar comptes i administrar els fons i béns de la Mancomunitat
j) Disposar despeses dins del límit de la seva competència
k) Totes aquelles competències que la gestió de règim local atribueixi a l’Alcalde-President de les corporacions locals i les que no estan expressament atribuïdes
a cap altre òrgan de govern de la Mancomunitat.
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CAPÍTOL IV
LA JUNTA DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
Article 20.- La Junta de Govern de la Mancomunitat.
La Junta de Govern està integrada pels Alcaldes/ses dels Ajuntaments mancomunats.
Article 21.- La Junta de Govern. Funcions.
Correspon a la Junta de Govern l’assistència al President en l’exercici de les seves
funcions. Són atribucions de la Junta les que expressament li delegui el President,
Ple o li assignin aquests Estatuts conforme a l’ordenament Jurídic vigent.
Article 22.- La Junta de Govern. Funcionament.
La Junta celebrarà sessió ordinària una vegada cada dos mesos i amb caràcter
extraordinari sempre que la convoqui el President/a o la proposin la quarta part,
almenys del número legal de membres de la Junta.
Article 23.- Vinculació dels acords.
Els acords adoptats pels òrgans de govern de la Mancomunitat obligaran als
municipis que la integren i als seus veïns en aquells àmbits de treball on els respectius municipis estiguin adherits i pels quals hagin delegats competències a la
Mancomunitat.
Article 24.- Quòrum d’acords.
La validesa dels acords exigirà per regla general el vot de la majoria simple dels
membres de l’òrgan col·legiat que tinguin dret a vot.
CAPÍTOL V
LA COMISSIÓ DE COMPTES DE LA MANCOMUNITAT
Article 25.- La Comissió especial de comptes de la mancomunitat
Correspon a la comissió especial de comptes, l’examen, l’estudi i l’informe de les
comptes anuals de la mancomunitat. La comissió especial de comptes de la mancomunitat estarà representada per tots els municipis que integren la mancomunitat
i els seus membres seran designats pel Ple de la mancomunitat.
CAPÍTOL VI
RÈGIM JURÍDIC DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA MANCOMUNITAT
Article 26.- Règim Jurídic.
El règim de sessions, l’adopció d’acords, la tramitació d’expedients i la comptabilitat s’ajustaran a l’ordenament de règim local, i concretament i amb caràcter
general i bàsic conforme a les disposicions dels articles 46 a 54 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i articles 97 a 114 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.
Els actes i acords de la Mancomunitat posaran fi a la via administrativa. Contra
aquests actes i acords, els interessats podran exercir les accions adients davant la
jurisdicció competent, podent no obstant, interposar amb caràcter previ i potestatiu
recurs de reposició. Pel que fa a la revisió dels seus actes i responsabilitat, s’estarà a
allò que disposen els articles 53 i 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i articles 173 i 174 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.
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TÍTOL III: PERSONAL DE LA MANCOMUNITAT
CAPÍTOL I
FUNCIONARIS AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Article 27.- Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
27.1.- El Secretari general de la Mancomunitat, que ho serà del Ple i de la Junta
de Govern, realitzarà les funcions assenyalades a l’article 92.3 de la Llei de bases de
règim local. De conformitat amb el què preveu l’esmentat article, també es podran
designar un interventor i un tresorer, si s’escau.
27.2.- La designació dels càrrecs de Secretari general, Interventor i Tresorer haurà
de recaure en funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal
o personal que desenvolupi aquestes tasques.
27.3.- Els càrrecs de Secretari/a, d’Interventor/a i de Tresorer/a de la Mancomunitat, seran exercits per torns, pels funcionaris d‘habilitació estatal, o personal
que desenvolupi aquestes tasques, de l’Ajuntament que ostenti la Presidència de
la Mancomunitat.
CAPÍTOL II
ALTRE PERSONAL
Article 28.- Personal i gerència.
“La Mancomunitat podrà nomenar un gerent, les funcions del qual seran determinades pels òrgans de govern de la Mancomunitat. I correspon al Ple determina
el seu nomenament.
La Mancomunitat podrà, també, contractar personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats, així com per al correcte exercici de les facultats i
prerrogatives que té conferides i delegades.
Les formes de selecció del personal seran les establertes a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, i altres disposicions sobre règim local. La Mancomunitat podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats
mancomunades, en règim funcionarial o laboral.
TÍTOL IV: RÈGIM ECONÒMIC
CAPÍTOL I
EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS
Article 29.- Forma d’explotació.
La forma d’explotació dels serveis serà determinada pel Ple de la Mancomunitat
i poden ser qualsevol de les admeses en dret.
CAPÍTOL II
RECURSOS ECONÒMICS DE LA MANCOMUNITAT
Article 30.- Recursos econòmics.
30.1.- Per a la realització de les seves finalitats, la mancomunitat podrà comptar
amb els recursos enumerats a l’article 2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
a. Els ingressos procedents del seu patrimoni i demés de Dret privat
b. Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos, i
els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d’altres
entitats locals, amb els límits assenyalats a la legislació
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c. Les participacions en els tributs de l’Estat i de les Comunitats Autònomes
d. Les subvencions, ajudes i donatius atorgades a favor de la Mancomunitat
e. Els percebuts en concepte de preus públics
f. El producte de les operacions de crèdit
g. El producte de les multes i sancions en l’àmbit de les seves competències
h. Les demés prestacions de dret públic
30.2.- Dins els recursos econòmics s’inclouen les aportacions i recursos cedits
pels Ajuntaments i altres Ens Locals integrants. Aquestes aportacions tenen el
caràcter de despeses obligatòries de pagament preferent.
Les aportacions dels municipis integrants de la Mancomunitat es fixaran
anualment per a cada exercici econòmic pel Ple per majoria simple, i seran les
següents:
a) mínima, de caràcter anual amb la finalitat d’atendre les despeses generals
d’administració de la Mancomunitat. S’exigirà a tots els municipis integrants i
correspondrà a l’import de la dotació supramunicipal del Fons de Cooperació
Local de Catalunya que rebi cada municipi o altre fons de la Generalitat similar
en finalitat i/o import que es determini pel Ple. En absència de qualsevol fons, els
municipis es comprometen a aportar com a mínim el mateix import del darrer
Fons de Cooperació Local de Catalunya rebut per cada ens. La Mancomunitat
podrà incrementar proporcionalment aquest import cada any d’acord als criteris
que estableixi el Ple.
b) de periodicitat anual, de caràcter ordinari, i per àmbits de treball als quals estiguin adherits els Ajuntaments de la Mancomunitat. Per a la determinació d’aquesta
quota podran aplicar-se els següents mòduls, els quals es fixaran juntament amb el
calendari d’actuacions bianual.:
- nombre habitants de dret
- nombre d’habitatges
- volum pressupost
- base imposable IBI
- consum realment efectuat del servei mancomunat
- qualsevol altre que acordi el Ple
c) de caràcter extraordinari que siguin adients.
Article 31.- Ordenances Fiscals.
31.1.- Per la imposició, exacció, liquidació i cobrament dels recursos econòmics,
la Mancomunitat aprovarà les Ordenances Fiscals corresponents als diferents
serveis, tenint aquestes Ordenances força obligatòria en tots els municipis que
estiguin adherits als àmbits de treball que regulin les corresponents ordenances
fiscals, un cop aprovades.
31.2.- Correspondrà als municipis mancomunats facilitar tota la informació per a
la formació de padrons, altes, baixes i altres modificacions referides als contribuents
afectats pels diferents serveis que constitueixin els fins de la Mancomunitat.
31.3.- La Mancomunitat podrà, en tot moment, pels seus propis mitjans, comprovar
la veracitat i exactitud de les dades a què fa referència l’apartat anterior.
31.4.- Per a l’establiment o modificació de preus públics s’estarà al què estableixi
la legislació de règim local.
CAPÍTOL III
PRESSUPOST DE LA MANCOMUNITAT
Article 32.- Pressupost.
El Ple de la Mancomunitat aprovarà un pressupost anual, que inclourà els recursos
ordinaris i els d’inversions que calguin, d’acord amb les disposicions en matèria
de règim local.
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CAPÍTOL IV
PATRIMONI DE LA MANCOMUNITAT
Article 33.- Patrimoni.
El patrimoni de la Mancomunitat es constituirà a partir dels ingressos i excedents
que es formin i que provindran dels recursos assenyalats a l’article 28.
CAPÍTOL V
RÈGIM JURÍDIC DEL RÈGIM ECONÒMIC
Article 34.- Règim Jurídic.
Serà d’aplicació a la Mancomunitat el què disposen les normes de règim local en
matèria econòmica - financera i comptable.
TÍTOL V: MODIFICACIÓ ESTATUTS, ADHESIÓ I SEPARACIÓ MEMBRES
I DISSOLUCIÓ MANCOMUNITAT
CAPÍTOL I
MODIFICACIÓ ESTATUTS
Article 35.- Modificació dels Estatuts de la Mancomunitat.
La modificació d’aquests Estatuts s’haurà d’acordar pel Ple seguint el mateix
procediment de la seva constitució, conforme a les disposicions de la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, i normativa bàsica que sigui d’aplicació:
a) Acord del Ple de la Mancomunitat proposant la modificació per majoria
absoluta dels Estatuts.
b) Informació pública pel termini d’un mes
c) Informe preceptiu del Departament de Governació
d) Aprovació pels respectius Plens dels municipis mancomunats
e) Resolució del Ple de la Mancomunitat de les al·legacions, en el seu cas, presentades i aprovació definitiva.
CAPÍTOL II
ADHESIÓ I SEPARACIÓ MEMBRES
Article 36.- Adhesió membres.
La incorporació de nous membres a la Mancomunitat s’haurà d’acordar pel Ple
seguint el mateix procediment de modificació dels Estatuts amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels membres.
Les despeses que s’originin amb motiu de la seva adhesió aniran a càrrec del
municipi adherit.
Article 37.- Separació membres.
Qualsevol dels Ajuntaments mancomunats podrà separar-se voluntàriament de
la Mancomunitat, prèvia liquidació dels deutes pendents. Serà necessari:
a) Que ho sol·liciti la Corporació interessada, mitjançant acord del Ple amb el
quòrum exigit a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de règim
local. Aquest acord estarà sotmès a informació pública, informe dels òrgans oportuns de les Comunitats Autònomes.
b) Aquest acord es traslladarà a la Mancomunitat perquè en el termini d’un mes
el Ple de la Mancomunitat es pronunciï sobre aquest.
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c) Vistes les al·legacions presentades, i els informes emesos, el Ple de l’ens local
resoldrà definitivament sobre la separació, mitjançant acord pres per majoria absoluta
del nombre legal dels seus membres, i es notificarà a la Mancomunitat.
d) Serà necessari que hagi transcorregut un període mínim de 4 anys de pertànyer
a la Mancomunitat i, a més no tenir deutes amb la mateixa.
e) L’adhesió o separació d’ens locals de la Mancomunitat suposarà automàticament
la modificació dels Estatuts (en allò que fa referència al nom i nombre de municipis)
sense necessitat de subjectar-se al procediment establert per portar-ho a terme, i serà
efectiva a partir del dia següent a la seva publicació en el BOP o DOGC.
Article 38.- Liquidació econòmica de les separacions.
Els ens locals separats deuran procedir a cancel·lar la part alíquota que els correspongui en els crèdits pendents de la Mancomunitat, així com, si s’escau, fer-se’n
càrrec del personal que li correspongui, abans de la última publicació de la separació
en el BOP o DOGC.
CAPÍTOL III
DISSOLUCIÓ MANCOMUNITAT
Article 39.- Dissolució.
La Mancomunitat es podrà dissoldre :
a) Per voluntat dels municipis que la integren:
b) Per impossibilitat manifesta de compliment de la totalitat dels objectius que
li estan atribuïts.
c) Per absorció de la totalitat de les seves finalitats per altres entitats d’àmbit
supramunicipal.
Per fer efectiva la dissolució caldrà:
1. Acord dels Ajuntaments dels municipis i ens locals que la integren, adoptat
amb els mateixos requisits que per a la seva constitució.
2. Acord del Ple de la Mancomunitat, ratificat pel Ple de tots els Ajuntaments i
ens locals membres.
Article 40.- Liquidació.
En dissoldre’s la Mancomunitat els seus béns revertiran als Ajuntaments i ens
locals, proporcionalment als volums aportats.
El President de la Mancomunitat haurà de comunicar l’acord de dissolució per a
la cancel·lació registral de la Mancomunitat.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Primera.- Dins el termini d’un mes següent a l’aprovació definitiva dels Estatuts,
les Corporacions Mancomunades designaran els representants que els correspongui,
havent de comunicar el nom i domicili de notificacions a la Comissió Gestora de
la Mancomunitat amb seu a l’Ajuntament de Sant Gregori en ser el municipi amb
major nombre d’habitants.
Segona.- Amb la finalitat de gestionar exclusivament la constitució de la Mancomunitat, es dota de poder suficient a una Comissió Gestora composada pels quatre
Alcaldes dels municipis constituents de Canet d’Adri, Sant Aniol de Finestres, Sant
Gregori i Sant Martí de Llémena.
Un cop quedi constituïda la Mancomunitat de Municipis, el Ple donarà per extingida l’esmentada Comissió.
Tercer.- La Comissió Gestora en el mateix termini convocarà els representats
amb l’únic objecte de constituir el Ple i nomenar el President de la Mancomunitat,
actuant de Secretari qui ho sigui on es celebri la sessió.
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Quarta.- El President en el termini d’un mes sol·licitarà la inscripció de la Mancomunitat.
DISPOSICIÓ FINAL
Primera.- En allò no previst als presents Estatuts, serà d’aplicació la Llei 7/1985,
Reguladora de les bases de règim local, el 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 el
RDL 781/1986 pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, les disposicions reglamentàries de règim local i totes les
altres que per raó de matèria li siguin d’aplicació.
Segona.- El present Estatut entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació
en el DOGC i continuarà vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
Sant Gregori, 15 de març de 2010
JORDI NOGUER I DE PALOL
President
PG-265551 (10.091.002)
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