CONSORCI PER A LA MUSEÏTZACIÓ DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L'EBRE

Estatuts del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ, FINALITATS I DOMICILI
Article 1. Constitució
El Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre es constitueix
com a entitat consorciada entre el Consell Comarcal de la Terra Alta, l’Ajuntament de
Batea, l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, l’Ajuntament de la Fatarella, l’Ajuntament del
Pinell de Brai i l’Ajuntament de Vilalba dels Arcs, de conformitat amb els acords presos
pels organismes respectius, per a complir les finalitats assenyalades en els presents
Estatuts.
El Consorci s’ajustarà en la seva organització i activitat a la legislació de Règim
Local i en especial als articles 312 a 324 del Reglament d’Obres, activitats i serveis
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Article 2. Denominació
L’entitat consorciada s’anomenarà Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la
Batalla de l’Ebre i gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment
de les seves finalitats.
Article 3. Domicili
El Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre té el seu domicili
legal a Gandesa, a la seu del Consell Comarcal de la Terra Alta, al carrer Bassa d’en
Gaire, 1 de Gandesa.
Article 4. Finalitats
Són finalitats del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre:
La Batalla de l’Ebre de l’any 1938 a Catalunya és un fet cabdal per a comprendre la
història de la guerra civil espanyola i la ingerència internacional més diversa que s’hi
va produir; la Museïtzació dels espais de la Batalla de l’Ebre ha d’ésser un espai
testimoni de la història de Catalunya i de la d’Espanya per a preservar la memòria i
educar a totes les generacions del nostre país i d’arreu del món en la cultural per la
pau. Un espai on tot el patrimoni, tangible i intangible, es mostri per a que sigui un
instrument per a donar a conèixer un passat que ha afectat de forma profunda la
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consciència social, cultural i política a tots nivells. Això basta des de l’àmbit local fins
l’internacional tot passant pel comarcal, nacional i estatal.
A tal efecte, el Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre ha de
tenir com elements definitoris de la seva finalitat el ser:
-

Educatiu i de qualitat, per a convertir-lo en un espai d’aprenentatge per a la pau i
rebuig de la intolerància.

-

Singular, per a presentar les característiques pròpies i úniques que tingué la
Batalla de l’Ebre en el context internacional de l’època i en la consciència de les
generacions que visqueren el conflicte.

-

Plural, per a representar les diferents opcions que, de forma honesta i
desinteressada oferiren fins i tot la pròpia vida en lluita per les seves idees.

TÍTOL II. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL

CAPÍTOL I. ÒRGAN I FUNCIONS

Article 5.
El Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre s’estructurarà de la
manera següent:
A. Junta General.
B. Consell d’Administració.
C. Coordinador general d’Àrees.

Article 6. Junta General
La Junta General està composta pels membres següents:
6.1 Un president:
La presidència del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre
correspondrà al president del Consell Comarcal de la Terra Alta.
6.2. Vicepresidència:
La vicepresidència del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de
l’Ebre correspondrà a l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.
6.3. Vocals:
Dos representants per cadascun dels ens consorciats, que han de ser nomenats per
acord de Ple de les respectives institucions.
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6.4. Un historiador reconegut que actuarà com a coordinador del Consorci per a la
Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre i amb el vist-i-plau de l’Institut de
Desenvolupament de les Terres de l’Ebre, la responsabilitat del qual serà dur a terme
totes les activitats que siguin necessàries per a la concreció de la museïtzació.

Article 7. Funcions de la Junta General
Seran funcions de la Junta General:
7.1.

Aprovar el pressupost i també les seves modificacions i liquidacions.

7.2.

Aprovar les taxes o preu públic per a la prestació de serveis.

7.3.

Aprovar la tramitació d’expedients d’operacions de crèdit.

7.4.

Aprovar l’inventari i els comptes generals.

7.5.

Aprovar el programa general d’activitats del Consorci per a la Museïtzació dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.

7.6.

Aprovar l’estructura de departaments i seccions que s’hagin de constituir.

7.7.

Aprovar el Reglament de Règim Interior del Consorci per a la Museïtzació dels
Espais de la Batalla de l’Ebre.

7.8.

Aprovar la modificació dels presents Estatuts.

7.9.

Aprovar el quadre de llocs de treball del Consorci i acceptar herències, legats i
donacions, així com obtenir subvencions i altres ajudes de les administracions
públiques o particulars.

7.10.

Nomenar els membres del Consell d’Administració.

7.11.

Disposar i alienar béns i drets del Consorci amb les limitacions que determini la
normativa vigent.

7.12.

Dissoldre el Consorci.

7.13.

Delegar funcions al Consell d’Administració.

7.14.

Nomenar el coordinador d’Àrees a proposta del Consell d’Administració.

Article 8. Atribucions del president
Són atribucions del president:
8.1.

Ostentar la representació del Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la
Batalla de l’Ebre.

8.2.

Elaborar i executar el pressupost dintre dels límits que li marquen els presents
Estatuts.
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8.3.

Exercitar accions judicials i administratives en cas d’urgència.

8.4.

Aprovar amb caràcter inicial la plantilla i nomenar, separar i sancionar el
personal que la integri.

8.5.

Aprovar la contractació d’obres i serveis, que no ultrapassin l’import del 10%
dels recursos ordinaris o afectin més d’un exercici econòmic.

8.6.

Autoritzar despeses fins a un 10% del pressupost.

8.7.

Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci per a la
Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

8.8.

Exercitar les funcions que li deleguin tant la Junta General com el Consell
d’Administració.

Article 9. El Consell d’Administració
El Consell d’Administració estarà compost per:
9.1.

El president, que ho serà el de la Junta General.

9.2.

El vicepresident, que ho serà l’alcalde de l’Ajuntament de Corbera d’Ebre.

9.3.

Un vocal per cada ens consorciat.

Article 10. Funcions del Consell d’Administració
Són funcions del Consell d’Administració:
10.1.

Aprovar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l a l’aprovació de la Junta
General i les modificacions que durant l’exercici siguin considerades
procedents.

10.2.

Elevar a la Junta General a través del seu president les propostes d’actuació
que consideri més adients per a la millor eficàcia en la gestió del Consorci per a
la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

10.3.

Exercitar accions judicials i administratives.

10.4.

Delegar al president les funcions que es considerin adients.

10.5.

Ratificar els acords o actuacions del president que no siguin competència
exclusiva de la Junta General.

10.6.

El Consell d’Administració emetrà un informe del Compte General i de
Patrimoni. El compte general, que serà preparat per la Intervenció del Consorci,
serà sotmès a corresponent informació pública i posterior aprovació per part de
la Junta General.
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Article 11. El Coordinador general d’Àrees
Serà nomenat per la Junta General a proposta del Consell d’Administració.
Les seves funcions seran les de coordinar els diferents estudis i programes que
desenvolupi el Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre, a
nivell tècnic, així com fer propostes per a la realització i estudis al Consell
d’Administració.
Actuarà amb veu i sense vot.
Article 12.
El Consorci per a la Museïtzació dels Espais de la Batalla de l’Ebre tindrà un secretari i
un interventor, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions de la Junta. Ambdós
llocs seran coberts per qui exerceixi aquestes funcions en el Consell Comarcal de la
Terra Alta.

CAPÍTOL II SESSIONS I ACORDS
Article 13.
La Junta General farà les seves sessions, ordinàries o extraordinàries, en el domicili
social del Consorci.
Es reunirà en sessió ordinària una vegada al semestre, i en sessió extraordinària
sempre que ho consideri necessari el president o a petició d’una tercera part dels
membres amb dreta a vot.

Article 14.
Per a la vàlida realització de les sessions, en primera convocatòria, o en segona una
hora després de la primera, serà necessària l’assistència de la tercera part dels seus
membres amb dreta a vot. No es podrà celebrar sessió sense l’assistència del
president o del secretari, o de qui legalment els substitueixi.

Article 15.
L’ordre del dia de cada sessió serà fixat pel president i es repartirà als membres de la
Junta General, junt amb la convocatòria, que es cursarà, almenys, amb dos dies
d’antelació, tant si és sessió ordinària com si és extraordinària.
Article 16.
Els acords es prendran per majoria simple dels membres presents amb dret a vot. I pel
que no es disposi en aquests Estatuts, serà d’aplicació la legislació vigent sobre règim
local. En tot cas aquest article quedarà sotmès als quòrums de majoria que es
determinen en l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i les modificacions d’11/1999,
de 21 d’abril.
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TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

Article 17.
El règim econòmic i financer del Consorci serà l’establert a la normativa vigent als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics. De manera
específica:
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics.
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Article 18.
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
18.1.

Aportacions dels consorciats.

18.2.

Rendiments dels seus serveis.

18.3.

Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.

18.4.

Emprèstits i préstecs.

Article 19.
Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels
ens consorciats o modificació dels percentatges assenyalats per a les aportacions
ordinàries han de ser ratificats per cadascun dels ens que resultin obligats. Aquests
percentatges seran acordats pel Consell d’Administració per a la seva validesa i
aprovats per cadascun dels ens consorciats.
Article 20.
20.1. El Consorci elaborarà i aprovarà un pressupost anual que s’ajustarà a la
normativa vigent sobre hisendes locals.
El President procedirà a la seva elaboració i corresponent aprovació de l’avantprojecte
al Consell d’Administració, el qual l’elevarà a la Junta General per a la seva aprovació.
El mateix procediment administratiu es disposa per a les possibles modificacions de
pressupost que siguin de menester durant l’exercici.
20.2. El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del Consorci s’adaptarà a les
disposicions vigents sobre la comptabilitat pública local.
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TÍTOL IV. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 21.
La modificació dels presents Estatuts, que correspon a la Junta General, ha de ser
ratificada per les entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per
a l’aprovació.
TÍTOL V. APROVACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 22.
Per a l’entrada en vigor d’aquests Estatuts caldrà la seva aprovació per parts dels ens
consorciats i la tramitació prevista en la normativa vigent.
La vigència d’aquest Consorci s’estableix per cinc anys, prorrogables pel
mateix període si cap de les dues parts sol·licita, abans de 2 mesos de finalitzar el
termini de vigència d’aquest, que no es prorrogui.
Article 23.
23.1. La dissolució del Consorci es produirà, entre d’altres causes, per alguna de les
següents:
a. Per disposició legal.
b. Per compliment de la seva finalitat, o per impossibilitat de compliment.
c. Mutu acord dels ens consorciats.
d. Impossibilitat de continuar-ne el funcionament.
e. Per acord de la Junta General.
f.

Per incompliment de l’objecte.

g. Per transformació del Consorci en un altre ens.
h. Per separació d’algun dels membres, si amb això el Consorci esdevé inoperant.
23.2. Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se del Consorci, sempre que faci
un preavís al mateix Consorci amb un mínim de sis mesos d’antelació, que estigui al
corrent en el compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en
garanteixi el compliment dels pendents.
Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà la Junta General per
tal d’impulsar, si s’escau, les modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o,
eventualment, la dissolució del Consorci.
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Article 24.
24.1. Per poder acordar la dissolució és necessari el vot de la majoria absoluta dels
membres de la Junta General, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels
membre.
24.2. L’acord de dissolució ja de contenir els criteris de liquidació del Consorci, i també
la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, i determinar l’assumpció
de les obligacions respectives.
24.3. Així mateix, l’acord de dissolució ha de determinar la destinació dels funcionaris i
personal del Consorci a les plantilles respectives dels ens consorciats, amb respecte
de tots els seus drets.

Gandesa, 17 de novembre de 2000
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