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CONSORCI ECOMUSEU DE LES VALLS D’ÀNEU

Estatuts Consorci Ecomuseu Valls d’Àneu

Josep Tugues Baró, secretari del Consorci Ecomuseu de les valls d’Àneu, certifico: que les Entitats que
integren l’Ens denominat Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu, acordaren ratificar la modificació dels
Estatuts del Consorci, en sessió número 01/2017 del dia 22 de març de 2017.

Atès que els esmentats Estatuts han estat sotmesos a informació pública durant el termini d’un mes, sense
que  s’hagi  presentat  cap  reclamació  als  mateixos,  aquesta  ratificació  es  considera  definitiva,  sense
necessitat d’adoptar nou acord, i es publica a continuació el text íntegre dels mateixos.

I perquè així consti i als efectes necessaris, lliuro el present certificat d’ordre i amb el vistiplau del President.

Esterri d’Àneu, 27 d’abril de 2017
Vist i plau, el president, Ramon Villuendas Palobart
El Secretari

Estatuts del Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Marc legal del Consorci
Amb la denominació “Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu” es constitueix un Consorci a l’empara del que
preveuen els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local; els articles
269 i següents del Text refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2002, de 28 d’abril; articles 312 i següents del  Reglament d’obres, activitats i  serveis dels Ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny; l’article 110 del Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria  de  Règim  local,  la  Llei  26/2010,  del  3  d’agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
Administracions públiques de Catalunya; i  la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Aquest Consorci es constitueix per acomplir les finalitats assenyalades en els presents Estatuts.

Article 2. Naturalesa i personalitat jurídica
El Consorci anomenat Ecomuseu de les Valls d’Àneu és una Entitat pública associativa sense finalitat de
lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per la consecució de les seves finalitats i de durada
indefinida.

El Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu, està adscrit a la Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu.

Article 3. Membres del Consorci
El Consorci “Ecomuseu de les Valls d’Àneu” l’integren inicialment com a promotors i de forma voluntària:
Els quatre municipis de les Valls d’Àneu: Esterri d’Àneu, Alt Àneu, la Guingueta i Espot; el Consell Cultural
de les Valls d’Àneu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, la Universitat de Lleida, el Bisbat d’Urgell i la
Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu, amb els acords presos pels Organismes respectius.
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Tanmateix i en congruència amb els seus fins, aquest Consorci pot ser ampliat amb la incorporació per
adhesió  de  qualsevol  administració  pública  tant  de  caràcter  institucional  com  de  base  territorial  amb
competències sobre l’objecte del Consorci i que mostri un interès comú amb les finalitats pròpies de l’Ens,
així com per l’adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que tingui una finalitat d’interès
públic concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci.

La  incorporació  al  Consorci  de nous membres  s’ha  de dur  a  terme mitjançant  convenis  d’adhesió  per
concretar-ne les condicions de la integració, així com els deures i els compromisos d’ambdues parts.

En tots els casos, la incorporació d’un nou membre porta implícita l’acceptació d’aquests Estatuts i de la
normativa general que regula el Consorci.

La incorporació de nous membres no suposarà la necessària modificació dels Estatuts.

Sense perjudici de la projecció externa que pugui adquirir el Consorci, el seu àmbit d’actuació preferent serà
el territori dels municipis consorciats.

Article 4. Seu social
El Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu, actualment, té el domicili a l’edifici que n’és la seu, a Esterri
d’Àneu: Casa Gassia, carrer del Camp, números 22-24, i que és propietat de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu el
qual la cedeix en ús al Consorci però se’n reserva el domicili.

Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria dels membres del Consorci, representats en el
patronat, la qual cosa s’ha de notificar a tots els Ens consorciats i, alhora, es farà públic a través del Diari
Oficial  de la  Generalitat  de Catalunya  i  d’un  diari  de gran difusió.  El  canvi  de  domicili  es  comunicarà
simultàniament a les administracions estatal i autonòmica.

Amb independència d’on romanguin els Òrgans de govern, el Consorci podrà ubicar serveis administratius i
tècnics, així com centres de treball, a qualsevol dels municipis i dels Ajuntaments que formen part de l’Ens,
sempre que es consideri necessari per al correcte compliment de les seves finalitats.

La Presidència del Consorci podrà disposar, si s’escau, que les sessions dels Òrgans col·legiats se celebrin
a la seu de qualsevol dels Ens i Entitats consorciades o en un indret diferent.

Article 5. Règim jurídic
El  Consorci,  en  tant  que  és  una  entitat  pública  constituïda  per  temps  indefinit,  es  regeix  per  aquests
Estatuts, pel Reglament intern que en concreti l’organització, el funcionament i l’ordenació de les diverses
activitats, i supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables donat el caràcter local de l’Ens.

La llengua pròpia del Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu és la catalana.

Article 6. Finalitats
L’establiment d’aquest Consorci es basa en la necessitat de poder comptar amb una institució permanent
oberta al públic, sense esperit de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament.

Constitueix  l’objectiu  del  Consorci  el  vetllar  per  la  recerca,  conservació,  difusió,  restitució  i  gestió  del
patrimoni integral de les Valls d’Àneu, del Pallars i del Pirineu i per aquesta finalitat pot dur a terme les
funcions següents:
1. Promoure activitats i accions destinades a assolir aquest objectiu.
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2. Gestionar, promoure i realitzar totes aquelles activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la
quantitat de l’oferta patrimonial de les Valls d’Àneu, del Pallars i del Pirineu.

3.  Col·laborar  amb altres  Entitats  públiques  i  privades en  la  promoció  patrimonial  de les  Valls  d’Àneu,
participar en xarxes de cooperació locals, nacionals i internacionals.

4. Promoure i participar, en el seu cas, en concerts i convenis amb altres Organismes per a la realització
d’accions de recerca, conservació, difusió i gestió del patrimoni cultural.

5. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors socio-culturals del territori, avançant cap a un
model de gestió sostenible.

6. Coordinar, dinamitzar i  ajudar a tots els sectors interessats en el  coneixement, conservació, difusió i
gestió del patrimoni cultural.

7. Gestionar equipaments i instal·lacions d’interès patrimonial per al territori.

8. Aquelles altres que les Entitats consorciades li puguin encarregar.

9. Assessorar els ajuntaments, les corporacions, els museus i les institucions de la comarca del Pallars
Sobirà i del Pirineu que ho demanin sobre la recerca, la conservació, la difusió i la restitució del patrimoni
cultural.

Article 7. Atribucions
Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, el Consorci, d’acord amb
l’ordenament jurídic, té plena capacitat jurídica per adquirir, posseir i disposar de béns, atorgar contractes,
obligar-se i exercitar les accions previstes a les Lleis.

CAPÍTOL II
Règim orgànic

Article 8. Òrgans de govern i administració
El govern, l’administració i la representació del Consorci està a càrrec dels Òrgans següents:
- El Patronat
- La Presidència
- La Direcció

Secció Primera
El Patronat

Article 9. Concepte
El Patronat és l’Òrgan que assumeix el govern, la direcció superior i l’orientació i fixació de les grans línies
d’actuació del Consorci.

Article 10. Composició
El Patronat estarà constituït per:
a) El president/a, que serà elegit entre tots els seus membres.

b) 1 representant de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, que serà l’alcalde/essa o un/a regidor/a.

c) 1 representant de l’Ajuntament d’Alt Àneu, que serà l’alcalde/essa o un/a regidor/a.
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d) 1 representant de l’Ajuntament de la Guingueta d’Àneu, que serà l’alcalde/essa o un/a regidor/a.

e) 1 representant de l’Ajuntament d’Espot, que serà l’alcalde/essa o un/a regidor/a.

f) 1 representant del Consell Cultural de les Valls d’Àneu, que serà el/la president/ta o membre de la Junta.

g) 1 representant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que serà el/la president/ta o un/a conseller/a.

h) 1 representant de la Universitat de Lleida.

i) 1 representant del Bisbat d’Urgell.

j) 1 representant de la Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu, que serà el/la president/ta o membre
de la Junta.

k) 1 representant de cadascuna de les institucions que es puguin afegir al Consorci.

l) El director/a de l’Ecomuseu.

m) El secretari/ària, amb veu però sense vot.

Els/les membres Patronat són nomenats/des  i/o substituïts/des  lliurement  per  les Entitats  integrants del
Consorci,  coincidint  el  nomenament  de  representants  dels  Ens  locals  en  diferents  Organismes  com a
conseqüència de les eleccions locals. Quan la representació d’un Ens vingui donada pel caràcter electiu del
càrrec dins d’aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir necessàriament aquest caràcter.

En qualsevol moment els Ens i les Entitats consorciades podran remoure qualsevol dels representants per
ells designats i procedir a una nova designació.

Els càrrecs del Patronat seran gratuïts.

Article 11. Competències
A) Seran competències del Patronat:
a) Dirigir i supervisar les diferents línies d’actuació del Consorci, per a la consecució de les finalitats de
l’Ens.

b) Nomenar el/la president/a del Consorci.

c) Nomenar o separar el/la director/a de l’Ecomuseu del seu càrrec, prèvia proposta, degudament raonada i
documentada.

d) Aprovar el pressupost i les bases d’execució.

e) Aprovar el Compte General.

f) Disposar i alienar béns i drets del Consorci i transigir sobre ells.

g)  Establir  les  formes  de  gestió  de  serveis  que  el  Consorci  assumeixi  i  aprovar  els  corresponents
Reglaments.
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h) Aprovar la plantilla de personal i la relació llocs de treball, així com la fixació de les retribucions dels
treballadors de l’Ens.

i) Fixar els preus públics corresponents als serveis a càrrec de l’Organisme.

j) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci.

k) Aprovar la modificació dels Estatuts.

l) Proposar a les Entitats consorciades la dissolució i la liquidació del Consorci.

m) Aprovar ordenances fiscals per la prestació de serveis.

n) Aprovar la Memòria anual de les activitats realitzades.

o) Ratificar dels convenis que el Consorci hagi de formalitzar amb altres persones o Entitats, públiques o
privades.

p)  Aprovar  la  concertació  d’operacions  de  crèdit,  d’acord  amb  el  previst  en  les  bases  d’execució  del
pressupost.

q) Aprovar les modificacions pressupostàries, de conformitat amb allò que disposin les bases d’execució del
pressupost.

r) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació quan se superi el que estableix l’art 13d dels Estatuts.

s) Crear les comissions de treball que es considerin oportunes.

t) Qualsevol altra que, que la legislació de règim local atribueixi al Ple i que per aprovar-la calgui una majoria
especial.

Secció Segona
La Presidència

Article 12. Concepte
La Presidència del Consorci, i per extensió del Patronat, és l’Òrgan que ostenta la màxima representació de
l’Ens i en dirigeix el govern i administració.

La  Presidència  del  Consorci  serà  nomenada  pel  Patronat,  per  períodes  de  quatre  anys  entre  els/les
representants dels Ens consorciats.

La Presidència representa al Consorci a tots els efectes, i pot comparèixer sense necessitat de poder previ i
especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot
tipus de persones, públiques i privades, físiques i jurídiques.

Article 13. Competències
a) Representar l’Organisme en els actes que ho requereixin i subscriure, en l’esmentada qualitat, qualsevol
tipus de documents que siguin necessaris per a la consecució de les seves finalitats.

b) Proposar el nomenament de la persona que ocupi la Direcció.
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c) Formar l’ordre del dia i convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels Òrgans col·legiats, dirigir
les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat.

d) Aprovar i  adjudicar els expedients de contractació l’import dels quals estigui  comprès entre els límits
quantitatius següents:
d.1) En els d’obres, fins a quinze mil vint-i-cinc euros amb trenta cèntims (15.025,30 euros).

d.2) En els de serveis i  subministraments, en els de gestió de serveis públics, Ens els de consultoria i
assistència en els administratius especials i en els privats fins a fins a sis mil deu euros amb setanta-quatre
cèntims (6.010,74 euros).

Aquesta competència inclou l’autorització i la disposició de despeses, excloses les plurianuals, (les quals
són competència del Patronat), llevat del supòsit de l’arrendament d’immobles.

e) Reconèixer les obligacions i ordenar els pagaments.

f) Retre els estats de comptes de l’Organisme.

g) Aprovar la liquidació del pressupost.

h)  Aprovar  les  modificacions  pressupostàries,  quan  aquestes  no  siguin  competència  d’un  altre  Òrgan,
segons el que disposin les corresponents bases d’execució.

i)  Aprovar  la  concertació  d’operacions  de  crèdit  d’acord  amb  el  previst  en  les  bases  d’execució  del
pressupost.

j) L’obertura i cancel·lació de tota mena de comptes corrents.

k) Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les comeses pròpies de l’Ens, la legislació
estatal o autonòmica atribueixen a la Presidència de l’entitat i no siguin indelegables o no estiguin atribuïdes
a un altre Òrgan pels presents Estatuts.

l)  Exercir  en casos d’urgència les funcions  encomanades als  Òrgans col·legiats,  donant  compte de les
resolucions adoptades en la propera reunió dels respectius Òrgans.

m) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui competència del Consorci i que no estigui
reservat de forma expressa a altres dels seus Òrgans, així com les competències que siguin previstes en els
Estatuts o li siguin delegades.

Secció Tercera
La Direcció

Article 14. Concepte
La Direcció és l’Òrgan d’administració que assumeix la direcció tècnica i la coordinació de la gestió de
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.

La Presidència proposarà la persona per ocupar la Direcció de l’Ecomuseu, i el Patronat, pel quòrum de
majoria absoluta, el seu nomenament.
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La provisió del  lloc de treball  de la Direcció seguirà els  requeriments previstos per  al  sistema de lliure
designació i la relació jurídica d’ocupació amb la persona proposada es formalitzarà d’acord amb les normes
aplicables a la naturalesa del càrrec.

Article 15. Competències
1)  executar  i  fer  que es  compleixin els  acords del  Patronat i  la  Presidència,  i  adoptar  les disposicions
particulars que exigeixi el seu millor compliment.

2) ser el responsable de la gestió i administració de l’Ecomuseu.

3) vetllar per l’acompliment de l’objectiu primer del Consorci: vetllar per la recerca, conservació, difusió i
restitució del patrimoni integral de les Valls d’Àneu.

4) ordenar i coordinar les activitats de l’Ecomuseu.

5) Adoptar les disposicions de règim interior necessàries per al funcionament de l’Organisme, proposar la
instrucció d’expedients disciplinaris i exercir el control del personal.

5e) Aprovar i adjudicar contractes amb els imports següents:
5e.1) D’obres, fins sis mil deu euros amb setanta-quatre cèntims (6.010,74 euros)

5e.2) De subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, fins a tres mil cinquanta euros amb
trenta-set cèntims (3.050,37 euros).

6) Aprovar i adjudicar la resta de contractes administratius i els privats, fins al límits de 6.010,12 euros.

7) Contractar les suplències en cas de vacances, malaltia o altres substitucions del personal del Consorci.

8) assistir a les reunions del Patronat.

9) presentar anualment al Patronat, per a la seva aprovació, el programa d’activitats i la memòria de l’any
anterior.

10) amb la col·laboració dels/les tècnics/ques de l’Ecomuseu, portar un llibre-registre d’entrada i  sortida
d’objectes  i  redactar  els  annexos  a  l’inventari  que  siguin  necessaris,  o  un  informe sobre  el  moviment
d’objectes, documentació que serà sotmesa a l’aprovació del Patronat.

11)  amb  la  col·laboració  del/la  secretari/ària  i  personal  administratiu,  elaborar  els  avantprojectes  de
pressupost, liquidació i compte general del Consorci.

12)  disposar  l’entrada  en  dies  i  hores  diferents  a  les  acordades  a  les  Entitats  públiques,  privades  o
particulars que ho sol·licitin.

13) Qualsevol altra que li deleguin els Òrgans de govern.

Secció Quarta
Règim de delegació de competències

Article 16. Delegació de competències
Les competències atribuïdes als Òrgans de l’Ens seran susceptibles de delegació, de conformitat amb el
règim general que regula aquesta figura.
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En tot  cas,  la delegació de l’exercici  de les competències  assignades als  Òrgans esmentats  exigirà  el
compliment dels requisits següents:
Que es disposi mitjançant un acte administratiu de l’Òrgan que tingui assignada la competència.

Que es fixi l’àmbit d’assumptes, les facultats delegades i les condicions especials.

Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província.

Secció cinquena: règim de sessions dels Òrgans col·legiats

Article 17. Quòrum d’assistència a les sessions dels Òrgans col·legiats
En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions dels Òrgans col·legiats serà
de la meitat més un del nombre total dels seus membres.

En segona convocatòria,  mitja  hora després,  serà suficient  la  presència  d’un terç  del  nombre legal  de
membres, que no podrà ser inferior a tres. Aquest quòrum haurà de mantenir-se al llarg de la sessió.

En qualsevol  cas,  no es  podrà celebrar  cap sessió sense l’assistència  de les  persones  que ocupin  la
Presidència  i  la  Secretaria,  o  de  les  persones  que  d’acord  amb  les  previsions  d’aquests  Estatuts  els
substitueixin.

Suposat  que,  per  no assolir-se el  quòrum exigit,  no se celebrés  la  sessió,  podrà tenir  lloc  una  reunió
informativa per donar compte als presents dels assumptes que havien estat inclosos en l’ordre del dia.

De  concórrer  les  circumstàncies  indicades  en  el  paràgraf  anterior,  quedaran  acreditades  les  raons
d’urgència per tal que la Presidència, si així ho considera oportú, exerceixi les competències de l’Òrgan
col·legiat, al qual se’n donarà compte, en la sessió següent que celebri, a l’efecte de ratificació.

Article 18. Caràcter i periodicitat de les sessions dels Òrgans col·legiats
1. El Patronat es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada cada any. La convocatòria es farà
amb la suficient antelació (un mínim de tres dies).

2. El Patronat es reunirà en sessió extraordinària sempre que ho consideri necessari la Presidència o a
petició d’una quarta part dels membres.

3. La fixació de les dates de les sessions es determinen per part del Patronat a proposta de la Presidència.

4. A les sessions dels Òrgans col·legiats hi assisteixen, amb veu i sense vot, les persones que exerceixen
els càrrec de secretari/ària i interventor/a o en qui s’hagi delegat, encarregades de la redacció i signatura
dels acords. També lliurarà els certificats que calguin. . A criteri de la Presidència poden ser convocats altres
responsables  de  l’Ens  o  persones  alienes  que  informaran  o  assessoraran  l’Òrgan  col·legiat  sobre  els
assumptes per als quals es requereixi la seva presència.

5. En tot allò no previst en aquests Estatuts, regiran les prescripcions establertes per la legislació local sobre
el funcionament dels Òrgans col·legiats.

Article 19. Adopció d’acords dels Òrgans de govern
1. Llevat dels assumptes que requereixen majories especials, els acords seran adoptats per majoria simple
dels membres presents, entenent com a tal la que es produeix que els vots a favor superen els vots en
contra.
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2. uan es produeixi empat, es repetirà la votació i si se’n torna a produir de nou decidirà la Presidència amb
el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els membres de l’Òrgan també podran abstenir-se de votar.

CAPÍTOL III
Del personal

Article 20. Secretaria, Intervenció
El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.

La Secretaria es exercida per la Secretaria General de la Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu o
de qualsevol dels altres Ens consorciats o pel personal funcionari o laboral en què deleguin i al qual s’hagi
exigit per ingressar-hi titulació superior.

La  funció  pública  de  control  i  fiscalització  interna  de  la  gestió  econòmica,  financera  i  pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció de Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu o de qualsevol dels altres
Ens consorciats o per personal tècnic que actuarà per delegació d’aquests i que la exercirà d’acord a la
normativa aplicable a l’administració local.

La  Secretaria  assistirà  amb  veu  però  sense  vot  a  les  reunions  del  Patronat  i  aixecarà  les  actes
corresponents. Així mateix, la Intervenció podrà assistir a les sessions dels esmentats Òrgans amb veu però
sense vot.

Article 21. Plantilla de personal del Consorci
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats.

EI personal al  servei  del  Consorci  podrà ser funcionari  o laboral  i  ha de procedir  exclusivament de les
administracions participants. El  seu règim jurídic és el de l’administració pública d’adscripció i  les seves
retribucions en cap cas poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents en aquella.

Les places de la plantilla i  els llocs de treball  seran fixats i  modificats de conformitat amb els principis
d’eficàcia, economia i racionalització de recursos, en el marc de la legislació aplicable a l’administració local.

El personal al servei del Consorci, s’integrarà en la plantilla aprovada pel Patronat.

Article 22. Incorporació de personal del Consorci
La selecció del personal del Consorci es farà a través de convocatòria, segons les bases que el Patronat
elabori i aprovi i on es garantiran en tot cas els principis constitucionals d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Excepcionalment, quan no sigui possible disposar de personal procedent de les administracions participants
en el Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a exercir, l’Òrgan competent de l’administració a la
qual s’adscrigui el Consorci pot autoritzar la contractació directa de personal per part del Consorci per a
l’exercici de les funcions esmentades.

CAPÍTOL IV
Règim econòmic

Article 23. Pressupost, comptabilitat i control de gestió econòmica
El  Patronat  aprovarà anualment  el  pressupost  del  Consorci,  que s’ajustarà a l’estructura prevista de la
legislació de règim local.
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El Consorci se sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als Ens locals en
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics. El Consorci forma part dels pressupostos i
s’inclou en el compte general de la Mancomunitat de Municipis de les Valls d’Àneu.

El  Consorci  es  sotmet  als  terminis  d’aprovació  de comptes,  d’aprovació  del  pressupost,  així  com dels
requeriments d’informació comptable i financera, a calendari municipal, sense perjudici del compliment dels
terminis previstos a la normativa d’aplicació.

Les bases d’execució del  pressupost  regularan la gestió pressupostària pel  que fa, entre d’altres, a les
competències per a l’autorització o disposició de despeses, als dipòsits de fons i persones autoritzades per
al seu moviment i a l’operatòria de pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’administració del
Consorci de la que se’n derivin els drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la
fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 22 de Real
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

La funció pública de control i fiscalització interna de gestió econòmica, financera i pressupostària, en la seva
triple acceptació interventora, funció de control  financer i  funció de control  d’eficàcia, correspondrà a la
general.

Els  comptes anuals  del  Consorci  es sotmetran a una auditoria sota  la direcció de la Mancomunitat  de
Municipis de les Valls d’Àneu.

Article 24. Recursos del Consorci
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
a) Les aportacions dels Organismes i de les Entitats consorciades.

b) Taxes, preus públics i altres rendiments que obtingui per la prestació directa o indirecta de serveis.

c) Subvencions, ajudes, herències i donatius.

d) Operacions de crèdit.

e) Productes del seu patrimoni.

f) Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d’acord amb els Estatuts i les Lleis.

Article 25. Aportacions dels Ens i Entitats consorciades
Les  aportacions  dels  Ens  consorciats  han  de  ser  suficients  per  cobrir  les  despeses  i  les  adquisicions
patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci. Anualment, els representants del
Consorci establiran la quota que aportaran per al seu manteniment. Aquestes aportacions es consideraran a
tots els efectes legals com a ingressos públics

Els acords del Consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per part dels Ens consorciats o
modificació  dels  percentatges  assenyalats  per  a  es  aportacions  ordinàries,  han  de  ser  ratificats  per
cadascun dels Ens que resultin obligats.

Els Ens i Entitats membres i els que en el futur puguin adherir-se al Consorci han de consignar anualment
en els seus pressupostos les quantitats que conformin les seves aportacions al Consorci.

Article 26. Patrimoni del Consorci
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Constitueix el patrimoni del Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu:
a) Tot el material de construcció, ornamentació, mobiliari i sobretot els béns museístics que s’hi contenen
(etnològics, històrics, artístics, naturals, científics, etc...) i tots els que d’ara en endavant adquireixi al seu
càrrec.

b) Les rendes, els donatius, els llegats, les deixes i qualsevol classe de donació que es faci a favor del
Consorci.

Article 27
Per  a  que  un  objecte  sigui  admès  a  l’Ecomuseu  de  les  Valls  d’Àneu,  caldrà  que  reuneixi  alguna
circumstància etnològica, històrica, artística, científica o tècnica, d’acord amb la política d’adquisicions que
hagi aprovat el Patronat a proposta del director/a. El director/a de l’Ecomuseu n’estendrà el corresponent
rebut.

Els béns de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu es dividiran en dos grups:
a) Fons de l’Ecomuseu, béns que constitueixen el  Patrimoni  del  Consorci  i  els  que seran adquirits  per
l’Ecomuseu, temps a venir, o li siguin cedits en plena propietat.

b) Dipositats per Entitats públiques, privades o particulars. Per  poder retirar un objecte dipositat,  caldrà
comunicar-ho  al  Patronat  tot  acreditant  la  propietat  legal  de  l’objecte.  Anualment  el  director/a,  amb la
col·laboració dels tècnics de l’Ecomuseu, elaborarà els annexos que siguin necessaris a l’inventari  dels
objectes de l’Ecomuseu i un informe amb el moviment d’objectes de cada exercici.

Els béns museístics propietat de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i els que aquest custodiï com a préstecs o
dipòsits, no podran ser alienats, pignorats ni cedits a tercers. Malgrat tot, si per circumstàncies especials
com alguna restauració, el préstec a altres Entitats per exposicions, etc..., s´han de treure de l’Ecomuseu, el
director/a estendrà l’autorització corresponent.

El Consorci Ecomuseu de les Valls d’Àneu podrà cedir o rebre en concepte de préstec o dipòsit objectes per
a exposicions o altres activitats.

CAPÍTOL V
Modificació d’Estatuts, separació, expulsió, incorporació de membres i dissolució del Consorci

Article 28. Modificació dels Estatuts
La modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del Patronat, ha de ser ratificada pels Ens, les
administracions i altres Entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació.

Article 29: Separació de membres
Cadascun dels Ens i Entitats consorciades podrà separar-se del Consorci notificant el corresponent preavís
al  Patronat  del  Consorci,  amb un  mínim de sis  mesos d’antelació.  En  l’escrit  haurà  de fer-se constar
l’incompliment  que  motiva  la  separació,  la  formulació  de  requeriment  previ  de  el  seu  compliment  i  el
transcurs del termini atorgat per complir després del requeriment. Haurà d’estar al corrent en el compliment
de les obligacions i els compromisos anteriors i haurà de garantir el compliment dels pendents.

Rebut el  preavís de separació d’algun membre es reunirà el  Patronat per tal  d’impulsar, si s’escau, les
modificacions estatutàries i pressupostàries oportunes o, eventualment, la dissolució del Consorci.

L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci tret que la resta dels seus membres, de
conformitat  amb el  previst  en els  seus Estatuts,  acordin la seva continuïtat  i  segueixin romanent  en el
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Consorci, almenys, dues Administracions, o dues Entitats o Organismes públics vinculats o dependents de
més d’una Administració.

Si el Consorci estigués adscrit, d’acord amb el previst en la Llei, a l’Administració que ha exercit el dret de
separació, haurà de acordar-se per part del Consorci a qui, de les restants Administracions o Entitats o
Organismes públics vinculats o dependents d’una Administració que romanen en el Consorci, s’adscriu en
aplicació dels criteris establerts en la Llei.

Article 30. Expulsió de membres
El Patronat podrà acordar, per majoria de dos terços dels seus membres, l’expulsió d’algun membre del
Consorci sempre que concorri justa causa.

S’entendrà justa causa per acordar l’expulsió d’algun membre del Consorci, la seva actuació contrària a les
finalitats de l’entitat, als seus Estatuts o als acords dels Òrgans que hagin estat adoptats vàlidament.

L’acord d’expulsió serà executiu una vegada hagi estat notificat a l’interessat, sens perjudici dels recursos
que pugui interposar. Malgrat l’expulsió, l’entitat separada del Consorci continuarà obligada a satisfer les
seves obligacions pendents de l’exercici actual i anteriors.

Article 31. Incorporació de membres
La incorporació de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en
la consecució dels seus objectius requerirà el compliment de la normativa legal vigent i la formalització d’un
conveni d’adhesió on s’especificaran les condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació
dels Estatuts.

Article 32: Dissolució del Consorci
La dissolució del Consorci produirà la seva liquidació i extinció.

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
a) Per compliment de les seves finalitats.

b) Per acord del Patronat, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les dues terceres parts dels Ens
consorciats. Cas de no assolir-se els acords esmentats, cada Ens consorciat conservarà el  seu dret de
separació, d’acord amb l’establert a l’article 29.

c) Per impossibilitat de continuar el funcionament.

d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé inoperant.

e) Per incompliment de l’objecte.

f) Per transformació del Consorci en un altre Ens.

L’acord del Patronat sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar el seu actiu i passiu i
revertir les seves obres i instal·lacions als Ens i Entitats consorciades, basant-se en la ponderació dels
criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada Ens
consorciat al llarg de la durada del Consorci.

L’acord de dissolució ha de determinar també la destinació del personal del Consorci amb respecte de tots
els seus drets.
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Les  Entitats  consorciades  podran  acordar,  amb la  majoria  que  s’estableixi  en  els  Estatuts,  o  mancant
previsió  estatutària  per  unanimitat,  la  cessió  global  d’actius  i  passius  a  una  altra  entitat  jurídicament
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci que
es liquida.

L’acord de dissolució haurà de ser aprovat pel Ens consorciats.

CAPÍTOL VI
Règim d’impugnació de les actes i acords dels Òrgans del Consorci

Article 33
Els acords i les resolucions dels Òrgans de govern del Consorci exhaureixen la via administrativa i contra
aquestes es podrà interposar recurs potestatiu de reposició d’acord amb el que estableix l’article 116 de la
Llei 30/1992, i  així mateix podrà ser interposat recurs directament en via contenciosa administrativa. En
matèria tributària aquest recurs de reposició tindrà caràcter preceptiu.

D’acord amb la matèria objecte de recurs es podran interposar les accions en la via jurisdiccional que sigui
competent per raó de la matèria.

Article 34: Normativa legal d’aplicació
La  remissió  que  aquests  Estatuts  fan  a  les  normes  legals,  s’entendrà  referida  a  les  successives  que
interpretin, ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents en el moment de la seva
aprovació.
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