ACORD DEL PLENARI DEL CONSORCI DE LES GAVARRES
CELEBRAT EL 28 D’ABRIL DE 2015

Atès que el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres celebrat el dia 23 de
setembre de 2014, va acordar per unanimitat dels membres presents i majoria
absoluta:
Primer: Aprovar l’adscripció del Consorci de les Gavarres a la Generalitat de
Catalunya
Segon: Aprovar inicialment la modificació dels següents articles dels Estatuts rectors
del Consorci de les Gavarres: articles 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 22 i 23.
Atès que la Generalitat de Catalunya va requerir que apart dels articles dels estatuts
modificats, cal també la modificació de l’article 14 dels Estatuts rectors del Consorci,
proposant la següent redacció:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica.”
Atès que el Consell Plenari del Consorci de les Gavarres celebrat el dia 16 de
desembre de 2014, atenent al requeriment de la Generalitat de Catalunya, va acordar
per unanimitat dels membres presents i majoria absoluta:
Primer. Aprovar inicialment també la modificació de l’article 14 dels Estatuts del
Consorci de les Gavarres amb la següent redacció:
“Els acords del Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple
mitjançant un sistema de vot ponderat, en el qual els representants de cadascun dels
membres del consorci tenen un nombre de vots igual al percentatge que representa
l’aportació del respectiu membre al pressupost de l’exercici en curs. Les aportacions
són, amb caràcter general, dineràries. Poden realitzar-se aportacions no dineràries si
així s’acorda per majoria absoluta del Consell Plenari, i s’acompanyi la corresponent
valoració econòmica.
Cada membre consorciat disposarà d’un mínim del 1% de vots, amb independència de
quina sigui la seva aportació econòmica.”

Segon. Donar trasllat d’aquest acord i proposta de modificació dels Estatuts rectors
del Consorci a les entitats consorciades a fi que procedeixin a la seva aprovació.
Tercer. Sotmetre la proposta de modificació dels Estatuts a informació pública durant
el termini de trenta dies, mitjançant la corresponent publicació d’anuncis al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Atès que els esmentats acords del Consell Plenari del Consorci de les Gavarres de
modificació dels Estatuts rectors del Consorci de dates 23 de setembre i 16 de
desembre de 2014, van ser publicats mitjançant els corresponents anuncis al Butlletí
Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en
dates 2 d’octubre de 2014, 6 i 12 de febrer de 2015 respectivament;
Atès que els dinou ajuntaments membres del Consorci, els Consells Comarcals del
Gironès i del Baix Empordà així com la Diputació de Girona ja han aprovat la
modificació dels estatuts d’aquest Consorci;
Atès que malgrat el temps transcorregut i les gestions efectuades la Generalitat de
Catalunya encara no ha procedit a l’aprovació de l’adscripció del Consorci i a donar la
conformitat a la proposta de modificació dels Estatuts rectors del Consorci;
Atesa la proximitat de la finalització de l’actual mandat de la corporació i que per tant
aquest tema malgrat la seva importància no podrà ser resolt abans de la constitució
del nou Consorci resultant de les properes eleccions municipals;
El Consell Plenari del Consorci de les Gavarres acorda per unanimitat:
Primer. Deixar en suspens l’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del
Consorci de les Gavarres: articles 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 16, 22 i 23, per a la
seva adaptació a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local ( Llei
27 /2013, de 27 de desembre), fins que la Generalitat de Catalunya no procedeixi a la
seva aprovació.
Segon. Requerir a la Generalitat de Catalunya que es pronuncií de manera urgent
sobre l’adscripció del Consorci de les Gavarres i la proposta de modificació dels seus
estatuts rectors.
Tercer. Manifestar a la Generalitat de Catalunya el seu profund malestar per la
tardança que està tenint en la tramitació i resolució d’un tema de cabdal importància
per l’existència del Consorci de les Gavarres.
Monells, 27 d’abril de 2015

