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Administració Local

2015-01037
Consorci del Museu Comarcal Conca de Barberà 

EDICTE

Mitjançant el present edicte es fa públic l’acord del Ple del Consorci del Museu Arxiu Comarcal d’1 de desembre de 
2014, relatiu a la proposta de modifi cació dels seus estatuts, i que es transcriu literalment:

“Proposta de modifi cació dels Estatuts del Consorci

PRIMER. Les entitats poden constituir consorcis amb altres administracions públiques per a fi ns d’interès comú 
o amb entitats privades sense ànim de lucre que persegueixin fi ns d’interès públic concurrents amb els de les 
administracions públiques.
Després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, els 
consorcis adquireixen un caràcter subsidiari davant dels convenis; en aquest sentit l’apartat tercer de l’article 57 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, assenyala que «La constitució d’un consorci 
sol podrà tenir lloc quan la cooperació no pugui formalitzar-se a través d’un conveni i sempre que, en termes 
d’efi ciència econòmica, aquella permeti una assignació més efi cient dels recursos econòmics. En tot cas, haurà 
de verifi car que la constitució del consorci no posarà en risc la sostenibilitat fi nancera del conjunt de la Hisenda de 
l’entitat local de què es tracti, així com del propi consorci, que no podrà demandar més recursos dels inicialment 
previstos».
Així mateix, la constitució de consorcis haurà de millorar l’efi ciència de la gestió pública, eliminar duplicitats 
administratives i complir amb la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi nancera.
La disposició fi nal segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, s’incorpora a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, una nova disposició addicional, la vint, que regula un nou 
règim jurídic dels consorcis, d’aplicació a totes les administracions públiques.
Alhora, la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, preveu un règim transitori als consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada 
en vigor de la Llei, que hauran d’adaptar els seus estatuts al que s’hi preveu el termini d’un any des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Llei.
Si aquesta adaptació donés lloc a un canvi en el règim jurídic aplicable al personal al seu servei o en el seu règim 
pressupostari, comptable o de control, aquest nou règim serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de l’any següent.

SEGON. La legislació aplicable és la següent:
-  Els articles 47.2.g) i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
-  L’article 110 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de Règim Local.
-  L’article 6.5, la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
-  La disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local.
- Articles 312 i 322 del ROAS decret 179/1995

TERCER. De conformitat amb l’article 110.2 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de Règim Local, els Consorcis gaudiran de personalitat jurídica pròpia.
QUART. De conformitat amb la Disposició Transitòria Sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració Local, els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei han d’adaptar els seus estatuts a que s’hi preveu en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei.
El nou règim jurídic dels consorcis, al qual s’han d’adaptar els seus Estatuts, és el previst en la disposició addicional 
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.
La principal adaptació que s’ha de fer en els Estatuts és la determinació de l’Administració pública a la qual quedarà 
adscrit el consorci.
En aquest sentit, l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que, d’acord amb els següents 
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criteris de prioritat, referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en 
cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a l’Administració pública que:
a) Disposi de la majoria de vots en els òrgans de govern.
b) Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres dels òrgans executius.
c)  Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres del personal directiu.
d)  Disposi d’un major control sobre l’activitat del consorci causa d’una normativa especial.
e)  Tingui facultats per nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan de govern.
f)  Financïin en més d’un cinquanta per cent o, si no, en major mesura l’activitat desenvolupada pel consorci, tenint 

en compte tant l’aportació del fons patrimonial com el fi nançament concedit cada any.
g)  Ostenti el major percentatge de participació en el fons patrimonial.
h)  Tingui major nombre d’habitants o extensió territorial depenent de si els fi ns defi nits en l’estatut estan orientats a 

la prestació de serveis, a les persones, o al desenvolupament d’actuacions sobre el territori.
En el cas que participin en el consorci entitats privades sense ànim de lucre, en tot cas el consorci estarà adscrit a 
l’Administració pública que resulti d’acord amb els criteris establerts en l’apartat anterior.

CINQUÈ. Els consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de l’Administració pública 
a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals 
que serà responsabilitat de l’òrgan de control de l’Administració a la qual s’hagi adscrit el consorci. Els consorcis 
han de formar part dels pressupostos i incloure en el compte general de l’Administració pública d’adscripció. (D.A. 
vintena LRJAPPAC).
El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs 
de treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció i les 
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents a aquella.
SISÈ. El procediment per a l’adaptació dels Estatuts del Consorci serà el següent:
A. La Junta General del Consorci, per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, ha d’aprovar inicialment 
l’adaptació del text dels Estatuts, sotmetent-la a informació pública per termini de trenta dies mitjançant anunci al 
Diari ofi cial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i al tauler d’edictes de la 
corporació.
B. A la vista del text adaptat, la Junta General del Consorci aprovarà defi nitivament el projecte d’Adaptació dels 
Estatuts, amb resolució de les al·legacions i de les consideracions i suggeriments que s’hagin presentat.
C. El President del Consorci ha de remetre el text defi nitiu del projecte d’adaptació a les entitats consorciades per a 
la seva ratifi cació mitjançant acord adoptat pels seus respectius òrgans competents.
D. Un cop aprovada l’adaptació per totes les entitats consorciades, l’Adaptació dels Estatuts del Consorci es 
publicarà en el Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona.

Per tot això per unanimitat s’acorda:
PRIMER. Aprovar inicialment l’adaptació del text dels Estatuts que regeixen el Consorci de del museu comarcal de 
la Conca de Barberà, que afecta els articles que es descriuen els quals queden redactats de la manera següent:
1) Es modifi ca l’apartat 1 de l’article 1:
Art. 1r.1. El consorci del Museu Comarcal de la Conca de Barberà és un ens públic de caràcter associatiu i de 
naturalesa institucional i local, constituït per l’Ajuntament de Montblanc, el consell comarcal de la Conca de Barberà, 
l’Associació Museu-Arxiu de Montblanc i comarca i l’Ajuntament de Vimbodí.
El Consorci s’adscriu a l’Ajuntament de Montblanc, a efectes del que la Disposició Addicional 9a de la Llei 30-
1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, 
introduïda per la Disposició Addicional 20a de la Llei 27-2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’administració local. Mentre no es modifi qui expressament aquest acord, es mantindrà vigent l’adscripció del 
Consorci al Consell Comarcal.
El Consorci es constitueix per temps indefi nit i, substituirà mentre perdurin els seus fi ns, llevat d´impossibilitat 
sobrevinguda d´aplicar a aquest les activitats i els mitjans de què disposa o llevat que sorgeixin circumstàncies 
excepcionals que comportin la seva dissolució.
2) Es modifi ca l’article 6 apartat 2:
6.2. La junta general estarà integrada pels següents membres:
a) 3 vocals en representació de l’ajuntament de Montblanc
b) 2 vocals en representació del Consell comarcal de la Conca de Barberà
c) 2 vocals en representació de l’Associació Museu-Arxiu de Montblanc i comarca
d) 1 vocal en representació de l’Ajuntament de Solivella
e) 1 vocal fundació museu del pessebre
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3) Es modifi ca l’article 16:
1. El secretari i l’interventor haurà de ser un funcionari o una funcionària de l’Ajuntament de Montblanc, com a 

entitat pública a la que s’adscriu el Consorci, segons consta a l’article 1 dels Estatuts. En defecte de nomenament 
específi c exercirà aquestes funcions de secretaria i d’intervenció del Consorci el funcionari o la funcionària que 
ocupi la plaça de secretari i o Intervenció de l’Ajuntament de Montblanc. Si es modifi ca l’ens d’adscripció el 
secretari i interventor serà el funcionari de l’entitat a la qual s’adscrigui el consorci

2. Les funcions de control i fi scalització de caràcter econòmic i fi nancer del Consorci resten subjectes al mateix 
règim jurídic que resulta d’aplicació a l’Ajuntament de Montblanc, com a entitat pública a la que s’adscriu el 
aquest ens associatiu.

3. El règim orgànic, funcional, pressupostari, comptable, patrimonial i fi nancer del Consorci serà el mateix que 
s’aplica a l’administració local, com a entitat pública a la que s’adscriu el aquest ens associatiu.

4. El càrrec de tresorer recaurà en el funcionari que designi l’entitat que tingui adscrita l’ens.
4) Es modifi ca l’article 17:
El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada per l’Assemblea General, en la qual constarà 
el nombre, classifi cació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball.
El personal al servei dels consorci pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs 
de treball de les administracions participants, amb el seu règim jurídic de l’Administració Pública d’adscripció i amb 
retribucions que en cap cas poden superar les que aquella estableix per a llocs de treball equivalents.
El personal propi del consorci abans de l’adaptació normativa operada per raó de la Llei 27/2013 (LRSAL) s’adscriu 
amb efectes de l’01/01/2015 a l’Administració Pública a la que queda adscrit el Consorci, i mentre sigui efectiva 
aquesta adscripció.
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies, mitjançant anunci als taulers d’anuncis 
del consorci, al Butlletí Ofi cial de la Província de Tarragona i al DOGC a efectes d’al·legacions pels interessats.

Montblanc, 3 de desembre de 2014.
Josep Gomis Martí, president.
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