
 
 
 
 

 
 

 
PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA 
Ple 
 
 
Ratificar inicial der la modificació dels estatuts del Consorci de Besos Tordera 
 

Serveis Jurídics 
EXP: X2022011378 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
El 20 de desembre de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe 
següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. El Consell Comarcal del Vallès Oriental forma part del Consorci Besós Tordera –en endavant, 

el Consorci-, abans Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, previ acord de Ple 
de 28 de setembre de 1993 de sol·licitud d’integració al Consorci i aprovació dels Estatuts pels 
quals s’havia de regir.  

 
2. El 29 d’octubre de 1997, el Ple va ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de 18 de 

juny de modificació dels Estatuts.  
 
3. El 21 de novembre de 2012, el Ple va ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de 28 

de febrer de modificació dels Estatuts.  
 

4. El 18 de febrer de 2015, el Ple va ratificar l’acord de la Junta General del Consorci de 10 de 
desembre de 2014 de modificació dels Estatuts. 

 
5. El 27 de juliol de 2022, registre d’entrada número E2022012491, el Consorci Besòs Tordera, 

en endavant Consorci, ens comunica que en sessió de  Junta General de 22 de juny de 2022, 
ha adoptat per unanimitat l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Consorci per tal de modificar l’adscripció del Consorci de l’Àrea Metropolitana de Barcelona al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

 
 
Per això,  
 
INFORMO que s’aprovi en sessió plenària:  
 
1. Ratificar inicialment l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera 

aprovat en sessió de Junta General del dia 22 de juny de 2022, aprovada en sessió de Junta 
General de 22 de juny de 2022 del Consorci esmentat. 

 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 

presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de 
Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

 
3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la 

iniciativa. 
 

4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del 
Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap 
reclamació o suggeriment. 

 



 
 
 
 

 
 

5. Formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació 
d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i 
definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació 
íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de 
la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local.” 

 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Els articles 118 a 127 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 

Públic, en endavant LRJSP, regulen el consorcis. 
 

L’article 118 LRJSP determina els consorcis com entitats de dret públic, amb 
personalitat  jurídica pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions 
públiques o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb 
participació d'entitats privades, per al desenvolupament d'activitats d'interès comú a 
totes elles dins de l’àmbit de les seves competències. 
 
L’article 120 LRJSP regula el règim d’adscripció dels consorcis, on s’estableix que els 
estatuts de cada consorci han de determinar l’Administració pública a què està adscrit, 
de conformitat els següents criteris, ordenats per prioritat en la seva aplicació: 
 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ... 
g) ... 
h) Tingui un nombre d’habitants o una extensió territorial més grans depenent de si 

els fins definits a l’estatut estan orientats a la prestació de serveis a les persones o 
al desenvolupament d’actuacions sobre el territori. 

 
L’article 120.4 LRJSP que preveu la possibilitat de modificar l'adscripció del consorci, 
que comportarà la modificació dels Estatuts d'aquest.  

 
2. L’article 322 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals, disposa que la modificació dels estatuts del 
consorci, previ acord del seu òrgan superior de govern, haurà de ser ratificada per les 
entitats, administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 

3. L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix que és requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de les corporacions per adoptar acords referents a la creació, 
modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives, així 
com l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels seus estatuts. 

 
4. L’article 179.1.b) 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 l’article 3.b) del Reial decret 
1174/1987, de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter nacional, disposen la necessitat 



 
 
 
 

 
 

d’informe previ del secretari sempre que es tracti de matèries per a les quals la llei 
exigeix un quòrum de votació especial. 

 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat 

en sessió de Junta General de 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que consta a 
l’expedient X2022011378, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 
 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de 
presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 
de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

 
3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la 

iniciativa. 
 

4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels 
Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació 
pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 

5. Formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i 
representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents 
anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així 
com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 

6. Notificar l’acord al Consorci Besòs Tordera. 
 
Document signat electrònicament. 
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