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a terme per persones auditores nomenades pel
Consell General.
4504" Gn"Eqpuqtek"vcodﬁ"tguvc"uqvoﬂu"cn"swg"
fkurquc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
514224."fg"46"fg"fgugodtg."k"cn"eqpvtqn"Ýpcpegt"
swg"rwiwk"gzgtekt"nc"Kpvgtxgpek„"Igpgtcn"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"gnu"vgtogu"guvcdngtvu"c"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"nÓGuvcvwv"fg"
l’Empresa Pública Catalana.
Article 24
Recursos del Consorci
24.1 Per dur a terme els seus objectius, el
Eqpuqtek"fkurquc"fgnu"tgewtuqu"ugi¯gpvu<
a) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.
b) Les aportacions dels ens consorciats, ordip tkgu"q"gzvtcqtfkp tkgu."rgt"uwhtcict"gn"Ýpcp›cogpv"fg"ngu"cfswkukekqpu"fg"Ýpswgu"kpenqugu"fkpu"
nÓ odkv"fgn"ugevqt."ckz "eqo"rgn"Ýpcp›cogpv"fg"
l’activitat i manteniment del Consorci.
e+" Gnu"ftgvu."dﬁpu"k"gnu"xcnqtu"swg"eqpuvkvwgkzkp"
el seu patrimoni.
d) Els rendiments de les activitats del Consorci.
e) Els productes del seu patrimoni.
h+" Ngu"uwdxgpekqpu."ngu"fqpcekqpu."gnu"nngicvu"
i els ajuts de tota mena amb què el Consorci
ukiwk"chcxqtkv0
i+" Swcnugxqn"cnvtg"swg"nk"rwiwk"eqttgurqpftg"
d’acord amb les lleis.
24.2 L’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
d’Olvan han d’efectuar les aportacions corresponents a les despeses ordinàries de funcionament
del Consorci d’acord amb les seves quotes de
rctvkekrcek„0"Rgn"swg"hc"c"ngu"kpxgtukqpu"swg"jcik"
d’efectuar el Consorci, s’han d’adequar al que
disposi el pressupost aprovat.
4605" Eqo"c"Cfokpkuvtcek„"cevwcpv."gn"Eqpuqtek"jc"fg"tgecrvct"ngu"swqvgu"swg"ukiwkp"gzkikbles als propietaris de sòl per a la urbanització i
iguvk„"fgn"ugevqt0
24.4 Les entitats públiques consorciades
rqfgp"iguvkqpct"geqp”okecogpv"nc"ugxc"rctvkekrcek„"cn"Eqpuqtek"c"vtcxﬁu"fÓgpu"fg"iguvk„"cfuetkvu"
q"rgtvcp{gpvu"c"ngu"guogpvcfgu"gpvkvcvu0
Ctvkeng"47
Patrimoni del Consorci
4703" Gn"rcvtkoqpk"fgn"Eqpuqtek"guv "eqpuvkvw•v"rgt"cswgnnu"dﬁpu"k"ftgvu"swg"cfswktgkz"fktgevcogpv."ugpu"rgtlwfkek"fgn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"
7.2. d’aquests Estatuts, i pel patrimoni públic del
u”n"swg"eqpuvkvwgkzk"gn"Eqpuqtek"fg"eqphqtokvcv"
cod"nc"ngikuncek„"wtdcp uvkec0
4704" Ngu"cfokpkuvtcekqpu"kpvgitcpvu"fgn"
Consorci poden aportar altres béns al Consorci.
Rgt"cn"ecu"fg"nc"eguuk„"itcvw•vc"fg"dﬁpu."gnu"dﬁpu"
egfkvu"tgxguvgkzgp"c"nÓcfokpkuvtcek„"egfgpv"gp"
els supòsits i condicions que determini l’acord
de cessió.
CAPÍTOL IV
Vigència, dissolució i liquidació del consorci
Article 26
Vigència
Gn"Eqpuqtek"guvct "xkigpv"ogpvtg"gnu"gpu"eqpuqtekcvu"fwiwkp"c"vgtog"gnu"qdlgevkwu"rgnu"swcnu"

uÓjc"eqpuvkvw•v0"Pq"qduvcpv"ckz”."gu"rqv"fkuuqnftg"cpvkekrcfcogpv"rgt"cniwpc"fg"ngu"ecwugu"
ugi¯gpvu<
a) Acord dels ens consorciats.
d+" Korquukdknkvcv"ngicn"q"ocvgtkcn"fg"eqpvkpwct"
en funcionament.
c) Incompliment del seu objecte.
f+" Vtcpuhqtocek„"fgn"Eqpuqtek"gp"wp"cnvtg"
ens.
Article 27
Dissolució i liquidació
27.1 L’acord de dissolució, per qualsevol
de les causes relacionades a l’article anterior,
s’ha d’adoptar per unanimitat dels membres del
Eqpugnn"Igpgtcn."k"jc"fg"ugt"tcvkÝecv"gp"gnu"ugwu"
vgtogu"rgnu"”ticpu"eqorgvgpvu"fg"ecfcuewp"fgnu"
ens consorciats.
27.2 L’acord de dissolució ha de determinar
la manera com s’ha de procedir a la liquidació
fgnu"dﬁpu."gnu"ftgvu"k"ngu"qdnkicekqpu"fgn"Eqpuqtek."
llevat del cas de transformació en un altre ens.
La liquidació, llevat d’acord en contrari, s’ha de
hgt"gp"rtqrqtek„"cnu"rgtegpvcvigu"fg"rctvkekrcek„"
en el Consorci de cadascun dels ens consorciats
a la data de la seva dissolució. L’acord de dissolució també ha de determinar com s’ha de fer la
tgxgtuk„"fg"ngu"qdtgu"k"kpuvcnáncekqpu"gzkuvgpvu"c"
favor de les entitats consorciades, d’acord amb la
pqtocvkxc"gurge Ýec"crnkecdng"gp"ecfc"ecu0

Rgt"vqv"ckz”"gzrqucv."c"rtqrquvc"fgn"eqpugnngt"
fg"Rqn vkec"Vgttkvqtkcn"k"Qdtgu"R¿dnkswgu"k"fgn"
conseller de d’Economia i Finances, el Govern
cfqrvc"gn"ugi¯gpv
ACORD:
—1 S’autoritza l’Institut Català del Sòl per
constituir, conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú, el Consorci urbanístic per
cn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"ugevqt"Gkzcorng"Pqtf"
al municipi de Vilanova i la Geltrú, d’acord
cod"gnu"Guvcvwvu"swg"uÓcflwpvgp"eqo"c"cppgz"
a aquest Acord.
—2 Disposar la publicació d’aquest Acord
al DOGC.
Dctegnqpc."44"fg"ocki"fg"4229
LAIA BONET RULL
Secretària del Govern
ANNEX
Estatuts del Consorci urbanístic per al desenvolupament del sector de sòl urbanitzable 2.8
anomenat Eixample Nord, del terme municipal
de Vilanova i la Geltrú.
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CAPÍTOL I
Disposicions generals

ACORD
GOV/79/2007, de 22 de maig, de constitució del
Consorci urbanístic per al desenvolupament
del sector Eixample Nord, al terme municipal
de Vilanova i la Geltrú.

Article 1
Denominació i composició
L’Institut Català de Sòl, entitat de dret públic
cfuetkvc"cn"Fgrctvcogpv"fg"Rqn vkec"Vgttkvqtkcn"k"
Qdtgu"R¿dnkswgu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."
i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú constitugkzgp"gn"Eqpuqtek"wtdcp uvke"rgt"cn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"ugevqt"Gkzcorng"Pqtf."cn"owpkekrk"
de Vilanova i la Geltrú.

NÓctvkeng"60305"fg"nc"Nngk"613;:2."fg"38"fg"fgsembre, de creació de l’Institut Català del Sòl,
faculta aquesta entitat de dret públic subjecte
a dret privat per formar consorcis amb altres
entitats públiques per al desenvolupament de
ngu"Ýpcnkvcvu"rt”rkgu"fg"nc"iguvk„"k"nÓgzgewek„"
d’activitats urbanístiques.
Ckz "ocvgkz."gnu"ctvkengu"48;"cn"494"fgn"Vgzv"tgh„u"
fg"nc"Nngk"owpkekrcn"k"fg"tﬂiko"nqecn"fg"Ecvcnwp{c."
crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"414225."fg"4:"fÓcdtkn."
preveuen que els ens locals, conjuntament amb d’altres administracions públiques, poden constituir
eqpuqteku"rgt"c"Ýpcnkvcvu"fÓkpvgtﬂu"eqo¿0
Gp"fcvc"35"fg"fgugodtg"fg"4226"gn"Eqpugnn"
d’Administració de l’Institut Català del Sòl va
aprovar la constitució d’un consorci urbanístic
amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per
cn"fgugpxqnwrcogpv"fgn"ugevqt"Gkzcorng"Pqtf"
d’aquest terme municipal.
NÓctvkeng"4405"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"rgn"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."
fg"48"fg"lwnkqn."guvcdngkz"swg"eqttgurqp"cn"Iqxgtp"
acordar la participació de l’Administració de la
Generalitat en consorcis urbanístics amb altres
cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu="gp"gn"ocvgkz"ugpvkv"
uÓgzrtguuc"nÓctvkeng"604"fg"nc"Nngk"613;:2."fg"etgcek„"fg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n."cn"Ýzct"swg"nc"
creació de consorcis o la participació en els ja
constituïts haurà de ser autoritzada pel Govern
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

Article 2
Objecte i àmbit d’actuació
El Consorci té com a objecte la formulació
fgn"rncpglcogpv."nc"iguvk„"k"nc"wtdcpkv¦cek„."eqo"
Administració actuant, del sector urbanitzadng"40:"fgn"Rnc"igpgtcn"fÓqtfgpcek„"wtdcpc"fg"
Xkncpqxc"k"nc"Ignvt¿"cpqogpcv"Gkzcorng"Pqtf."
fÓwpc"uwrgth ekg"vqvcn"crtqzkocfc"fg"324.;;"
hectàrees.
Ctvkeng"5
Naturalesa i règim jurídic
503" Gn"Eqpuqtek"wtdcp uvke"vﬁ"pcvwtcnguc"
cwvqp”okec."ﬁu"fg"ect evgt"xqnwpvctk"k"gu"tgigkz"
per aquests Estatuts.
Gp"vqv"gn"swg"cswguvu"Guvcvwvu"pq"rtgxgikp"ugt "
fÓcrnkecek„"nÓqtfgpcogpv"lwt fke"r¿dnke"xkigpv0
504" Gn"Eqpuqtek"gu"eqpuvkvwgkz"eqo"wpc"
entitat urbanística especial i opera com a Administració actuant, en els termes que estadngkzgp"gnu"ctvkengu"44"k"45"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"
Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
314227."fg"48"fg"lwnkqn0
Article 4
Domicili
El Consorci té el domicili social a la seu de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (plaça de
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nc"Xknc."p¿o0":+0"Pq"qduvcpv"ckz”."gu"rqft "oqfkÝect"rgt"ceqtf"fgn"Eqpugnn"Igpgtcn0
Ctvkeng"7
Personalitat jurídica i capacitat
703" Gn"Eqpuqtek."rgt"eqornkt"nc"ugxc"Ýpcnkvcv."
té personalitat jurídica pròpia diferent de la dels
ens consorciats.
704" Gn"Eqpuqtek"vﬁ"ecrcekvcv"lwt fkec"uwÝekgpv"
rgt"tgcnkv¦ct"gnu"ugwu"qdlgevkwu"k."gp"eqpugs¯ﬂpekc."
rqv"fwt"c"vgtog"ngu"cevwcekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Cfswktkt."ugt"dgpgÝekctk"fÓgzrtqrkcekqpu."
rquugkt."tgkxkpfkect."itcxct."jkrqvgect"k"cnkgpct"
dﬁpu"fg"vqvc"ogpc="qdnkict/ug."ukipct"eqpvtcevgu."
gzgtekt"ceekqpu."gzegrekqpu"k"kpvgtrquct"tgewtuqu."
fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"xkigpv0
b) Contractar, d’acord amb el que disposa l’orfgpcogpv"lwt fke"xkigpv"k"uqvoﬂu"c"nc"ngikuncek„"fg"
contractes de les administracions públiques, en
gnu"uwr”ukvu"k"fg"nc"ocpgtc"swg"nk"ukiwk"fÓcrnkecek„"
en cada moment.
c) Establir convenis amb particulars i altres
administracions públiques destinats al compliment del seu objecte.
705" Gnu"gpu"eqpuqtekcvu"rqfgp"fgngict"gp"
el Consorci les potestats urbanístiques que no
vkpiwkp"gn"ect evgt"fÓkpfgngicdngu."k"gpeqocpct/nk"
ngu"hcewnvcvu"swg"pq"ukiwkp"kpvtcpuhgtkdngu"rgt”"
swg"ukiwkp"pgeguu tkgu"rgt"c"nc"eqpugewek„"fg"
l’objecte del Consorci.
Article 6
Funcions del Consorci
Per tal de desenvolupar el seu objecte, corresrqpgp"cn"Eqpuqtek"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Coordinar l’actuació dels ens consorciats
gp"nÓgzgtekek"fg"ngu"ugxgu"eqorgvﬂpekgu0
b) Ser l’Administració urbanística actuant
fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkzgp"gnu"ctvkengu"44"k"
45"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fÓwtdcpkuog."crtqxcv"
rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"314227."fg"48"fg"lwnkqn0
c) Redactar els instruments de planejament
urbanístic per a la seva presentació posterior
a tràmit i aprovació de l’administració competent.
d) Redactar, tramitar i aprovar els instruogpvu"fg"iguvk„"wtdcp uvkec"pgeguuctku"rgt"cn"
desenvolupament d’aquest àmbit.
e) Redactar els diferents projectes d’urbanització i d’infraestructures per a la seva
presentació posterior a tràmit i aprovació de
nÓcfokpkuvtcek„"eqorgvgpv."ckz "eqo"fwt"c"vgtog"
nc"ugxc"gzgewek„0
h+" Ugt"dgpgÝekctk"fÓgzrtqrkcekqpu."ugpv/pg"
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú l’Admipkuvtcek„"gzrtqrkcpv0
i+" Guvcdnkt"gnu"etkvgtku"k"gnu"ogecpkuogu"
necessaris per al finançament dels diferents
rtqlgevgu"k"rgt"ictcpvkt"nc"xkcdknkvcv"geqp”okec"
de l’actuació pública.
j+" Swcnugxqn"cnvtc"swg"ukiwk"pgeguu tkc"rgt"cn"
compliment de l’objecte del Consorci.
Article 7
Participació
7.1 La participació dels ens consorciats en
gnu"ftgvu"k"ngu"qdnkicekqpu"fgn"Eqpuqtek"uÓguvcdngkz"
rgt"ogkvcvu"kiwcnu."cn"72'."gpvtg"nÓKpuvkvwv"Ecvcn "
del Sòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
904" Gn"Eqpuqtek."fÓceqtf"cod"nc"ngikuncek„"
aplicable, cedirà a cadascun dels ens consor-

ekcvu"gn"u”n"cod"crtqÝvcogpv"swg"qdvkpiwk"eqo"
a Administració actuant.
CAPÍTOL II
Òrgans de Govern i d’Administració
Article 8
Règim orgànic
:03" Gn"Eqpuqtek"gu"tgigkz"rgnu"”ticpu"ugi¯gpvu<
a) El Consell General.
d+" Nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc0
c) La Presidència.
d) La Vicepresidència.
:04" Nc"eqorqukek„"fgnu"”ticpu"eqnángikcvu"
del Consorci és paritària entre els representants
de l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú.
Article 9
Composició del Consell General
;03" Gn"Eqpugnn"Igpgtcn."”ticp"uwrgtkqt"fg"iqxgtp"k"cfokpkuvtcek„"fgn"Eqpuqtek."guv "kpvgitcv"rgt"
deu membres, que actuen en representació dels ens
eqpuqtekcvu."pqogpcvu"fg"nc"ocpgtc"ugi¯gpv<
a) Cinc membres en representació de l’Institut
Ecvcn "fgn"U”n."fgukipcvu"rgt"nÓ”ticp"fg"iqxgtp"
swg"eqttgurqpiwk"fÓcswguvc"gpvkvcv0
b) Cinc membres en representació de l’Ajunvcogpv"fg"Xkncpqxc"k"nc"Ignvt¿."fgukipcvu"rgt"nÓ”ticp"fg"iqxgtp"owpkekrcn"swg"eqttgurqpiwk0
;04" Nc"Igtﬂpekc"fgn"Eqpuqtek"jk"cuukuvgkz."
amb veu però sense vot.
Article 10
Funcions del Consell General
10.1 Corresponen al Consell General les
funcions necessàries per al bon funcionament del
Consorci i la consecució dels seus objectius.
10.2 En especial, son de la seva competència
ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Crtqxct."uk"guecw."gn"Tgincogpv"k"ngu"pqtmes de funcionament internes del Consorci.
b) Nomenar i separar, si s’escau, el/la president/a, el/la vicepresident/a i el/la secretari/a
del Consell General, que ho seran també del
Consorci. El/la secretari/ària del Consell General
jq"ugt "vcodﬁ"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc0
c) Nomenar i separar, si s’escau, els membres
fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc0
d) Nomenar i separar, si s’escau, els dos memdtgu"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc."wp"gp"tgrtgugptació de cadascun dels ens consorciats, que,
fg"ocpgtc"eqplwpvc."ghgevwctcp"gnu"rcicogpvu"
del Consorci.
e) Nomenar i separar, si s’escau, la Gerència
del Consorci.
h+" Pqogpct"k"eguuct"ngu"rgtuqpgu"gpecttgicdes de l’auditoria del Consorci.
i+" Crtqxct"nc"rncpvknnc"fg"rgtuqpcn"cn"ugtxgk"
del Consorci.
j+" Crtqxct"gn"Rnc"fÓcevwcek„."kpxgtuk„"k"Ýpcpçament i els pressupostos anuals del Consorci,
ckz "eqo"ngu"oqfkÝecekqpu"k"ngu"nkswkfcekqpu"
fÓcswguvu"¿nvkou."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkzgp"
aquests Estatuts.
k+" Crtqxct"gnu"eqorvgu"fgnu"gzgtekeku"cpvgtkqtu."kpenqgpv"nc"ogo”tkc"fg"iguvk„."xgvnnct"rgt"
l’administració del patrimoni i decidir sobre
l’aplicació dels recursos que se’n derivin.
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l+" Hkzct"ngu"dcugu"igpgtcnu"k"ceqtfct"gnu"cevgu"
de disposició del patrimoni del Consorci.
k) Donar la conformitat als instruments de
planejament urbanístic, per a la seva presentació
posterior a tràmit i aprovació de l’administració
competent.
n+" Vtcokvct"k"crtqxct"gnu"kpuvtwogpvu"fg"iguvk„"
urbanística.
m) Donar la conformitat als diferents projectes d’urbanització i d’infraestructures per a la
seva presentació posterior a tràmit i aprovació
de l’administració competent.
p+" Ugt"nÓ”ticp"fg"eqpvtcevcek„"fgn"Eqpuqtek0
o) Aprovar els estudis de viabilitat del sector
c"fgugpxqnwrct"k"fgn"ocvgkz"Eqpuqtek."ckz "eqo"
les seves actualitzacions.
r+" Ceqtfct"nÓgzgtekek"fÓceekqpu"lwfkekcnu."nc"
kpvgtrqukek„"fg"tgewtuqu"k."gp"igpgtcn."nc"fghgpuc"
dels interessos i els drets del Consorci.
s+" OqfkÝect"cswguvu"Guvcvwvu0
r) Acordar la dissolució i la liquidació del
Consorci.
No obstant l’anterior, el Consell General pot
fgngict"gp"wp"cnvtg"”ticp"fgn"Eqpuqtek"nc"hwpek„"
swg"uÓguvcdngkz"c"nÓcrctvcv"p+0
Article 11
Règim de sessions del Consell General
11.1 El Consell General es reunirà ordinàricogpv"wpc"xgicfc"rgt"vtkoguvtg"k."cod"ect evgt"
gzvtcqtfkpctk."ugortg"swg"ukiwk"eqpxqecv"rgt"
la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició
d’una tercera part dels membres del Consell.
11.2 En relació amb la convocatòria de les
uguukqpu"gu"fkurquc"gn"ugi¯gpv<
a) La convocatòria de les sessions s’ha de
fer per escrit, en qualsevol suport, per correu,
qtfkpctk"q"egtvkÝecv."rgt"vgnghcz"q"rgt"okvlcpu"
electrònics o telemàtics, sempre que en permeti
fgkzct"eqpuv pekc"fg"nc"tgegrek„."k"jc"fÓkpenqwtg"
l’ordre del dia corresponent.
b) La notificació de la convocatòria de la
sessió s’ha de practicar amb una antelació mínima de 7 dies.
c) Des de la data de la convocatòria han d’estar
a disposició dels membres del Consell General
gnu"gzrgfkgpvu"tgncvkwu"cnu"vgogu"c"vtcevct0
f+" Ngu"uguukqpu"gzvtcqtfkp tkgu"gu"rqfgp"
convocar amb una antelació mínima de 2
dies.
3305" Rgt"c"nc"eqpuvkvwek„"x nkfc"fgn"Eqpugnn"
gu"tgswgtgkz"nÓcuukuvﬂpekc."eqo"c"o pko."fg"fwgu"
terceres parts dels seus membres. En tot cas,
cal l’assistència del/de la president/a i del/de
nc"ugetgvctk1ugetgv tkc."q"fg"swk"ngicnogpv"gnu"
uwduvkvwgkzk0
11.4 Els vocals membres del Consell General
nomenats podran ser substituïts mitjançant la
tguqnwek„"rgtvkpgpv"fg"nÓ”ticp"eqorgvgpv"fg"nÓgpu"
consorciat corresponent, de la qual se’n donarà
compte en la primera sessió del Consell que es
convoqui després de la substitució.
Qualsevol membre del Consell General, en
cas de vacant, absència o malaltia, podrà ser
substituït, en una sessió determinada, per la
rgtuqpc"swg"uÓcwvqtkv¦k"fg"hqtoc"gzrtguuc."cod"
nc"eqttgurqpgpv"fgngicek„"fg"xqv0
3307" Fg"ecfc"uguuk„."gn1nc"ugetgvctk1c"pÓgutendrà l’acta corresponent, que serà aprovada
rgn"Eqpugnn"k"ukipcfc"rgt"vqvu"gnu"ogodtgu"cusistents.
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Article 12
Règim d’acords del Consell General
12.1 Els acords del Consell General s’han
d’adoptar per una majoria de més de la meitat
dels vots emesos pels membres assistents, llevat
dels supòsits en què aquests Estatuts estableizgp"wp"tﬂiko"fkhgtgpv."swg"eqttgurqft "wp"xqv"
a cadascun dels membres del Consell. Ni la
Presidència ni la Vicepresidència del Consell
disposen de vot diriment o de qualitat.
12.2 Cal el vot per unanimitat dels memdtgu"cuukuvgpvu"fgn"Eqpugnn"rgtswﬂ"ukiwkp"x lids els acords que s’adoptin sobre les matèries
ugi¯gpvu<
a) Nomenar i separar la Gerència.
d+" Crtqxct"gn"Rnc"fÓcevwcek„."kpxgtuk„"k"Ýpcpçament i els pressupostos anuals del Consorci,
ckz "eqo"ngu"oqfkÝecekqpu"k"ngu"nkswkfcekqpu"
d’aquests últims.
c) Aprovar els comptes anuals.
d) Donar la conformitat als instruments de
rncpglcogpv"wtdcp uvke."ckz "eqo"cnu"fkhgtgpvu"
projectes d’urbanització i d’infraestructures,
per a la seva presentació posterior a tràmit i
aprovació de l’administració competent.
g+" Vtcokvct"k"crtqxct"gnu"kpuvtwogpvu"fg"iguvk„"
urbanística.
h+" Crtqxct"nÓcflwfkecek„"q"nc"fgngicek„"fg"
l’adjudicació d’obres per un import superior a
1.000.000,00 (un milió) d’euros.
i+" OqfkÝect"gnu"Guvcvwvu."ugpu"rgtlwfkek"fg"
la necessitat d’aprovació per part de cadascun
dels ens consorciats.
h) Acordar la dissolució i la liquidació del
Consorci.
i) Aprovar resolucions que impliquin aportacions o responsabilitats econòmiques no previstes al pressupost anual, sens perjudici de les
cwvqtkv¦cekqpu"swg"ukiwkp"gzkikdngu"fÓceqtf"cod"
nc"ngikuncek„"crnkecdng"gp"ecfc"ecu0
Ctvkeng"35
La Comissió Executiva. Composició i règim de
funcionament
3503" Nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc"ﬁu"nÓ”ticp"
fÓgzgewek„"fg"ngu"hwpekqpu"fgn"Eqpuqtek"c"nÓgorctc"fg"ngu"dcugu"k"gnu"etkvgtku"Ýzcvu"rgn"Eqpugnn"
General.
Aquesta Comissió està formada per quatre
membres, dos en representació de l’Institut Català del Sòl i dos en representació de l’Ajuntament
fg"Xkncpqxc"k"nc"Ignvt¿."fgukipcvu"vqvu"gnnu"rgn"
Eqpugnn"Igpgtcn0"Vcodﬁ"jk"cuukuvgkz"nc"Igtﬂpekc."
que té veu, però no vot.
No és necessari que els membres de la Cookuuk„"Gzgewvkxc"jq"ukiwkp"vcodﬁ"fgn"Eqpugnn"
General.
3504" Nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc"pqogpc"wp1c"
president/a d’entre els seus membres, que no
disposa de vot diriment o de qualitat.
La durada del mandat de la Presidència és
fÓwp"cp{"fg"ocpgtc"tqvcv”tkc"gpvtg"wp"xqecn"
representant de l’Institut Català del Sòl i un
vocal representant de l’Ajuntament de Vilanova
i la Geltrú.
3505" Gn1nc"ugetgvctk1c"fgn"Eqpugnn"Igpgtcn."k"
per tant del Consorci, ho és també de la Comissió
Gzgewvkxc."k"jc"fÓcuukuvkt"rtgegrvkxcogpv"c"ngu"
seves reunions.
3506" Nc"Eqokuuk„"gzgewvkxc"gu"tgwpgkz."
eqo"c"o pko."wpc"xgicfc"ecfc"fqu"oguqu."k"

ugortg"swg"gu"fgekfgkzk"rgt"wpcpkokvcv"fgnu"
seus membres.
3507" Rgn"swg"hc"c"nc"eqpxqecv”tkc"fg"nc"Eqokuuk„."uÓcfqrvc"gn"tﬂiko"rtgxkuv"rgt"cn"Eqpugnn"
Igpgtcn."k"uÓjc"fg"pqvkÝect."gp"vqv"ecu."cnogp{u"
amb set dies d’antelació.
3508" UÓcrnkswgp"c"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc."
en relació amb la substitució i la suplència dels
ugwu"ogodtgu."ngu"ocvgkzgu"pqtogu"rtgxkuvgu"
per al Consell General.
3509" Fg"ecfc"uguuk„"fg"nc"Eqokuuk„."gn1nc"
secretari/a n’estén l’acta corresponent, que és
crtqxcfc"k"ukipcfc"rgt"vqvu"gnu"ugwu"ogodtgu0
350:" Ecn"nc"wpcpkokvcv"fgnu"swcvtg"ogodtgu"
fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc"rgt"c"nÓcfqrek„"x nkfc"
dels acords.
Article 14
Funcions de la Comissió Executiva
U„p"hwpekqpu"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc"ngu"
que consten a continuació i les que, si s’escau,
uÓceqtfkp"rgn"Eqpugnn."cod"gzegrek„"fg"ngu"kpfgngicdngu<
a) Acordar la creació de comissions de treball
fg"ect evgt"kphqtocvkw"rgt"c"vgogu"gurge Ýeu."
k"Ýzct"ngu"pqtogu"fg"hwpekqpcogpv"fÓcswguvgu"
comissions.
b) Proposar la plantilla de personal al servei
del Consorci.
c) Acordar la contractació del personal.
f+" Gncdqtct"q"dﬁ"gpecttgict"c"nc"Igtﬂpekc."uk"
s’escau, la redacció del Pla d’actuació, inversió i
Ýpcp›cogpv."gnu"rtguuwrquvqu"cpwcnu"k"ngu"ugxgu"
liquidacions, els comptes anuals i els estudis
fg"xkcdknkvcv"geqp”okec"fgn"ugevqt"k"fgn"ocvgkz"
Consorci, que s’han de presentar per a l’aprovació
del Consell General amb la conformitat prèvia
d’aquesta Comissió
g+" Gpecttgict"nc"tgfceek„"q"dﬁ"gncdqtct"gnu"
kpuvtwogpvu"fg"rncpglcogpv"k"iguvk„"k"gnu"rtqjectes d’urbanització i d’infraestructures que
ukiwkp"pgeguuctku0
h+" Gpecttgict"nc"tgfceek„"q"dﬁ"gncdqtct"nc"
tgncek„"fg"dﬁpu"k"ftgvu"chgevcvu"rgt"gzrtqrkcek„"
k"gn"rtqlgevg"fg"vczcek„"eqplwpvc"fgnu"ocvgkzqu."
si s’escau.
i+" Fwt"c"vgtog"gnu"cevgu"fg"fkurqukek„"fgn"
patrimoni del Consorci de conformitat amb les
dcugu"igpgtcnu"crtqxcfgu"rgn"Eqpugnn"Igpgtcn."
i donar-ne compte.
j+" Crtqxct"nc"fgurguc"k"qtfgpct"gnu"rcicogpvu"
fg"eqphqtokvcv"cod"ngu"rtgxkukqpu"eqpvkpiwfgu"
al pressupost del Consorci.
Fqu"fgnu"ogodtgu"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkva, nomenats pel Consell General, disposaran
de forma conjunta dels fons i efectuaran els
rcicogpvu"fgn"Eqpuqtek."ugpu"rgtlwfkek"fg"nc"
fgngicek„"fg"hcewnvcvu"swg"gu"rwiwk"ceqtfct"c"
favor de la Gerència, si s’escau.
k+" Xkiknct"k"Ýuecnkv¦ct"gnu"eqorvgu0
l+" Xgvnnct"rgn"eqornkogpv"fgnu"ecngpfctku"Ýzcvu"
per al desenvolupament de les actuacions.
m+" Gzgtekt"cswgnngu"cnvtgu"hwpekqpu"pq"cvtkdw•fgu"gzrtguucogpv"cn"Eqpugnn"Igpgtcn"q"c"fÓcnvtgu"
”ticpu"fgn"Eqpuqtek."k"vqvgu"cswgnngu"swg"ukiwkp"
kpjgtgpvu"c"nc"ugxc"pcvwtcnguc"fÓ”ticp"gzgewvkw"
del Consorci.
Ctvkeng"37
La Presidència i Vicepresidència del Consorci
3703" Gn"Eqpugnn"Igpgtcn"pqogpc."fÓgpvtg"

els seus membres, el/la president/a i el/la vicertgukfgpv1c"fÓcswguv"”ticp."swg"jq"u„p"vcodﬁ"
del Consorci.
3704" Cswguvu"e ttgeu"tgecwgp."cnvgtpcvkxcogpv"k"rgn"vgtokpk"fÓwp"cp{."gp"wp"xqecn"fgn"
Consell General que representi l’Institut Català
fgn"U”n."fÓwpc"dcpfc."k"gp"wp"xqecn"fgn"ocvgkz"
”ticp"swg"tgrtgugpvk"nÓClwpvcogpv"fg"Xkncpqxc"
i la Geltrú, de l’altra. A la sessió constitutiva del
Consorci s’han de determinar, entre els representants, en quin dels ens consorciats recauen
inicialment aquests càrrecs.
Article 16
Funcions de la Presidència i la Vicepresidència
del Consorci
16.1 Correspon a la Presidència del Consorci
nÓgzgtekek"fg"ngu"hwpekqpu"ugi¯gpvu<
a) Representar el Consorci, amb la possibilitat
de conferir mandats al respecte.
d+" Hkzct"nÓqtftg"fgn"fkc"fg"ngu"uguukqpu"fgn"
Consell General.
e+" Eqpxqect."rtgukfkt."uwurgpftg"k"ckzgect"ngu"
uguukqpu"k"fktkikt"ngu"fgnkdgtcekqpu"fgn"Eqpugnn"
General.
f+" Cuugiwtct"gn"eqornkogpv"fg"ngu"nngku0
16.2 En els casos de vacant, absència o malaltia, el/la president/a és substituït/ïda pel/per
la vicepresident/a.
Article 17
La Secretaria del Consorci
17.1 El/la secretari/a del Consorci ho serà
tant del Consell General com de la Comissió
Gzgewvkxc0
17.2 El/la secretari/a del Consorci, que
és nomenat/ada pel Consell General, pot ser
ogodtg"q"pq"fÓcswguv"”ticp"k1q"fg"nc"Eqokuuk„"
Gzgewvkxc0
3905" Nc"fwtcfc"fgn"e ttge"fg"ugetgvctk1c"ﬁu"
fg"swcvtg"cp{u."eqorvcvu"c"rctvkt"fgn"ugw"pqmenament, sens perjudici de la possibilitat de
reelecció successiva.
17.4 El càrrec de secretari/a no tindrà caràcter de relació laboral.
Article 18
Funcions del/de la secretari/a del Consorci
Són funcions del/de la Secretari/a del Conuqtek<
c+" Ckzgect"k"xkuct"ngu"cevgu"k"gnu"egtvkÝecvu"fgnu"
ceqtfu"fgn"Eqpugnn"Igpgtcn"k"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgcutiva, amb el vist-i-plau del/de la president/a.
d+" Ewuvqfkct"nc"fqewogpvcek„"qÝekcn0
c) Assistir preceptivament a totes les sessions
fgn"Eqpugnn"Igpgtcn"k"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewtiva.
Article 19
La Gerència del Consorci
19.1 El Consell General nomenarà un/a
igtgpv"fgn"Eqpuqtek."swg"pq"rqv"ugt"ogodtg"
fgn"Eqpugnn"pk"fg"nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc."k"swg"
cuukuvkt "c"ngu"uguukqpu"fÓcswguvu"”ticpu"cod"
veu però sense vot.
3;04" Ngu"cvtkdwekqpu."ngu"qdnkicekqpu"k"ngu"
eqpfkekqpu"ncdqtcnu"fgn1fg"nc"igtgpv."gpvtg"fÓcnvtgu"curgevgu."jcp"fg"ugt"tgiwncfgu"cn"eqpvtcevg"
fg"vtgdcnn"eqttgurqpgpv0"Gzgtegkz."ckz "ocvgkz."
les funcions que es determinin a l’acord del seu
pqogpcogpv"k"cswgnngu"swg"nk"fgngiwkp"gnu"cnvtgu"
”ticpu"del Consorci.
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CAPÍTOL III
Tﬂiko"fg"rgtuqpcn"k"Ýpcpegt
Article 20
Règim de personal
20.1 La contractació de personal per part
del Consorci és de naturalesa laboral.
20.2 El personal funcionari o laboral adscrit
al Consorci procedent dels ens públics que el
eqpÝiwtgp"swgfct "gp"nc"ukvwcek„"cfokpkuvtcvkxc"
swg"eqttgurqpiwk"c"nc"ugxc"ukvwcek„"gurge Ýec0
Article 21
Rnc"fÓcevwcek„."kpxgtuk„"k"Ýpcp›cogpv."rtguuwpostos i comptabilitat
21.1 El Consorci ha d’elaborar anualment
wp"Rtqitcoc"fÓcevwcek„."kpxgtuk„"k"Ýpcp›cogpv"
cod"ngu"ectcevgt uvkswgu"swg"tgiwnc"nÓctvkeng"4:"
fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"613;:7."fg"4;"fg"oct›."fg"
l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat
rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"414224."fg"46"fg"fgugobre.
21.2 Anualment, el Consorci ha d’elabotct"wp"rtguuwrquv"fÓgzrnqvcek„"k"fg"ecrkvcn."swg"
kpenqwt <
a) Un estat de recursos, amb les estimacions
eqttgurqpgpvu"rgt"c"nÓgzgtekek0
b) Un estat de dotacions, amb l’avaluació
dels mitjans necessaris per a desenvolupar les
cevkxkvcvu"fwtcpv"nÓgzgtekek0
4305" Nc"eqorvcdknkvcv"fgn"Eqpuqtek"jc"fg"
ser redactada de conformitat amb el que estadngkz"nÓQtftg"fg"4:"fÓciquv"fg"3;;8."fgn"vkvwnct"
del Departament d’Economia i Finances, per
la qual s’aprova el Pla General de Comptabinkvcv"R¿dnkec"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c."
i subsidiàriament d’acord amb el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret
386513;;2."fg"42"fg"fgugodtg."k"ngu"ugxgu"cfcrtacions sectorials.
4306" Fwtcpv"gn"fcttgt"vtkoguvtg"fg"ecfc"cp{"
nc"Eqokuuk„"Gzgewvkxc"jc"fg"xcnkfct"k"rtgugptar al Consell General, per a la seva aprovació,
el Pla d’actuació, inversió i finançament i el
rtguuwrquv"eqttgurqpgpv"c"nÓgzgtekek"ugi¯gpv0"
Un cop aprovats, aquests documents han de
ser tramesos als ens consorciats per a la seva
tcvkÝecek„"rquvgtkqt0
4307" Fkpu"gn"rtkogt"vtkoguvtg"fg"ecfc"cp{."nc"
Eqokuuk„"Gzgewvkxc"jc"fg"xcnkfct"k"uqvogvtg"c"gutudi i aprovació del Consell General els comptes
cpwcnu"k"nc"nkswkfcek„"fgn"rtguuwrquv"fg"nÓgzgtekek"
anterior. Un cop aprovats, aquests documents
han de ser tramesos als ens consorciats per a la
ugxc"tcvkÝecek„"rquvgtkqt0
21.6 El Consorci ha d’elaborar i desenvolupar un estudi de viabilitat detallat, tant del sector
c"fgugpxqnwrct"eqo"fgn"ocvgkz"Eqpuqtek."swg"
han de ser tramesos als ens consorciats.
Aquests estudis, com a mínim, han d’incloure
nc"lwuvkÝecek„"fgn"rtqlgevg"fÓkpxgtuk„."gnu"Þwzqu"
de tresoreria previstos, la seva actualització i
wpc"ogo”tkc"lwuvkÝecvkxc"qp"uÓjcp"fg"fgvcnnct"
les hipòtesis i les dades utilitzades per a la seva
preparació.
Aquests estudis han de ser actualitzats periòdicament a requeriment del Consell General
q"fÓcniwp"fgnu"gpu"eqpuqtekcvu0
21.7 En qualsevol cas, també és d’aplicaek„"cn"Eqpuqtek"gn"swg"guvcdngkzgp"nÓGuvcvwv"fg"
nÓgortguc"r¿dnkec"ecvcncpc"k"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"

r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c"rgt"c"eqpuqteku"cod"rctticipació d’empreses públiques de la Generalitat
fg"Ecvcnwp{c."ckz "eqo"nc"pqtocvkxc"q"ngu"ektewnctu"swg"cn"tgurgevg"rwiwk"gogvtg"nc"Kpvgtxgpek„"
Igpgtcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0
Article 22
Fiscalització
4403" Gn"eqpvtqn"Ýpcpegt"fgn"Eqpuqtek"ﬁu"fww"
a terme per persones auditores nomenades pel
Consell General.
22.2 El Consorci també resta sotmès al que
fkurquc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"rgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
514224."fg"46"fg"fgugodtg."k"cn"eqpvtqn"Ýpcpegt"
swg"rwiwk"gzgtekt"nc"Kpvgtxgpek„"Igpgtcn"fg"nc"
Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"gp"gnu"vgtogu"guvcdngtvu"c"nc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"fg"nÓGuvcvwv"fg"
l’Empresa Pública Catalana.
Ctvkeng"45
Recursos del Consorci
4503" Rgt"fwt"c"vgtog"gnu"ugwu"qdlgevkwu."gn"
Eqpuqtek"fkurquc"fgnu"tgewtuqu"ugi¯gpvu<
a) Les subvencions que rebi dels ens consorciats.
b) Les aportacions dels ens consorciats, ordip tkgu"q"gzvtcqtfkp tkgu."rgt"uwhtcict"gn"Ýpcp›cogpv"fg"ngu"cfswkukekqpu"fg"Ýpswgu"kpenqugu"fkpu"
nÓ odkv"fgn"ugevqt."ckz "eqo"rgt"cn"Ýpcp›cogpv"fg"
l’activitat i el manteniment del Consorci.
c) Els drets, els béns i els valors que constivwgkzkp"gn"ugw"rcvtkoqpk0
d) Els rendiments de les activitats del Consorci.
e) Els productes del seu patrimoni.
h+" Ngu"uwdxgpekqpu."ngu"fqpcekqpu."gnu"nngicvu"
i els ajuts de tota mena amb què el Consorci
ukiwk"chcxqtkv0
i+" Swcnugxqn"cnvtg"swg"nk"rwiwk"eqttgurqpftg"
d’acord amb les lleis.
4504" NÓKpuvkvwv"Ecvcn "fgn"U”n"k"nÓClwpvcogpv"
de Vilanova i la Geltrú han d’efectuar les aportacions corresponents a les despeses ordinàries
de funcionament del Consorci d’acord amb les
seves quotes de participació. Pel que fa a les
kpxgtukqpu"swg"jcik"fÓghgevwct"gn"Eqpuqtek."
s’han d’adequar al que disposi el pressupost
aprovat.
4505" Eqo"c"Cfokpkuvtcek„"cevwcpv."gn"Eqpuqtek"tgecrvct "ngu"swqvgu"swg"ukiwkp"gzkikdngu"
als propietaris de sòl per a la urbanització i la
iguvk„"fgn"ugevqt0
4506" Ngu"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"eqpuqtekcfgu"rqfgp"iguvkqpct"geqp”okecogpv"nc"ugxc"rctvkekrcek„"cn"Eqpuqtek"rgt"okvl "fÓgpu"fg"iguvk„"cfuetkvu"
q"swg"rgtvcp{kp"c"ngu"gpvkvcvu"guogpvcfgu0
Article 24
Patrimoni del Consorci
24.1 El patrimoni del Consorci està consvkvw•v"rgt"cswgnnu"dﬁpu"k"ftgvu"swg"cfswktgkz"
directament i pel patrimoni públic del sòl que
eqpuvkvwgkzk"gn"Eqpuqtek"fg"eqphqtokvcv"cod"nc"
ngikuncek„"wtdcp uvkec0
4604" Ngu"cfokpkuvtcekqpu"kpvgitcpvu"fgn"
Consorci poden aportar altres béns al Consorci.
Gp"gn"ecu"fg"nc"eguuk„"itcvw•vc"fg"dﬁpu."gnu"dﬁpu"
egfkvu"tgxgtvgkzgp"c"nÓcfokpkuvtcek„"egfgpv"gp"
els supòsits i en les condicions que determini
l’acord de cessió.

18807

CAPÍTOL IV
Vigència, dissolució i liquidació del Consorci
Ctvkeng"47
Vigència
Gn"Eqpuqtek"guvct "xkigpv"ogpvtg"gnu"gpu"eqpsorciats portin a terme els objectius pels quals
uÓjc"eqpuvkvw•v0"Pq"qduvcpv"ckz”."gu"rqv"fkuuqnftg"cpvkekrcfcogpv"rgt"cniwpc"fg"ngu"ecwugu"
ugi¯gpvu<
a) Acord dels ens consorciats.
d+" Korquukdknkvcv"ngicn"q"ocvgtkcn"fg"eqpvkpwct"
en funcionament.
c) Incompliment del seu objecte.
f+" Vtcpuhqtocek„"fgn"Eqpuqtek"gp"wp"cnvtg"
ens.
Article 26
Dissolució i liquidació
26.1 L’acord de dissolució, per qualsevol
de les causes esmentades a l’article anterior,
s’ha d’adoptar per unanimitat dels membres del
Eqpugnn"Igpgtcn."k"jc"fg"ugt"tcvkÝecv"rgnu"”ticpu"
competents de cadascun dels ens consorciats.
26.2 L’acord de dissolució ha de determinar
la manera per procedir a la liquidació dels béns,
gnu"ftgvu"k"ngu"qdnkicekqpu"fgn"Eqpuqtek."vtgv"fgn"
cas de transformació en un altre ens.
La liquidació, llevat d’acord en contrari, s’ha
fg"hgt"gp"rtqrqtek„"cnu"rgtegpvcvigu"fg"rctvkcipació en el Consorci de cadascun dels ens
consorciats a la data de dissolució.
L’acord de dissolució també ha de determinar
com s’ha de fer la reversió de les obres i de les
kpuvcnáncekqpu"gzkuvgpvu"c"hcxqt"fg"ngu"gpvkvcvu"
consorciades, d’acord amb la normativa espee Ýec"crnkecdng"gp"ecfc"ecu0
*2903520269+

*
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DEPARTAMENT
D’ECONOMIA I FINANCES
RESOLUCIÓ
ECF/1626/2007, de 27 d’abril, d’autorització administrativa i aprovació del projecte d’execució
d’una instal·lació elèctrica al terme municipal de
Lleida (exp. 00047764/06, ref. A-10249-RSE).
L’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL,
cod"fqokeknk"uqekcn"c"nÓcx0"Rctcnángn."73."2:226"
Barcelona, va sol·licitar davant el Departament
Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc"nÓcwvqtkv¦cek„"cfokpkuvtcvkxc"
k"nÓcrtqxcek„"fgn"rtqlgevg"fÓgzgewek„"fg"nÓcornkcek„"fg"nc"uwdguvcek„"UG"Ocitcpgtu."cn"vgtog"
owpkekrcn"fg"Nngkfc"*Ugitk +0
FÓceqtf"cod"nc"Nngk"7613;;9."fg"49"fg"pqxgodtg."fg"tgiwncek„"fgn"ugevqt"gnﬂevtke="gn"Tgkcn"
fgetgv"3;7714222."fÓ3"fg"fgugodtg."rgn"swcn"gu"
tgiwngp"ngu"cevkxkvcvu"fg"vtcpurqtv."fkuvtkdwek„."
comercialització, subministrament i procediment
administratiu d’autorització de les instal·lacions
fÓgpgtikc"gnﬂevtkec="gn"Fgetgv"57313;:9."fg"45"fg"
novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instalncekqpu"gnﬂevtkswgu."ckz "eqo"gnu"tgincogpvu"
vﬂepkeu"gurge Ýeu."nc"uqnánkekvwf"guogpvcfc"uÓjc"
sotmès a un període d’informació pública mitjançant l’Anunci publicat al DOGC núm. 4804, de
22.1.2007, i al BOE núm. 21, de 24.1.2007.
Xkuvgu"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"
tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
i del procediment administratiu comú, i la Llei
3513;:;."fg"36"fg"fgugodtg."fÓqticpkv¦cek„."
rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
RESOLC:
—1 Autoritzar l’empresa Endesa Distribución
Eléctrica, SL, l’ampliació de la subestació SE
Ocitcpgtu."cn"vgtog"owpkekrcn"fg"Nngkfc"*gzr0"
00047764/06, ref. A-10249-RSE).
Ï4" Crtqxct"gn"rtqlgevg"fÓgzgewek„."cod"ngu"
ectcevgt uvkswgu"vﬂepkswgu"ugi¯gpvu<
Kpuvcnáncek„"fÓwpc"pqxc"rqukek„"fg"n pkc"354"
kV.
Hkpcnkvcv<"oknnqtct"nc"swcnkvcv"fgn"ugtxgk"fg"
la zona.
Rtguuwrquv<"5570534.:2"gwtqu0
Aquesta Resolució es dicta d’acord amb el que
disposa la normativa abans esmentada, i també
nÓctvkeng"39"k"gn"ecr vqn"6"fgn"Fgetgv"399713;89."fg"
44"fg"lwnkqn."uqdtg"tﬂiko"fÓkpuvcnáncek„."cornkació i trasllat d’indústries, i està sotmesa a les
eqpfkekqpu"gurgekcnu"ugi¯gpvu<
—1 Les instal·lacions s’han de dur a terme
fÓceqtf"cod"gn"rtqlgevg"vﬂepke"rtgugpvcv."ukipcv"rgt"nÓgpikp{gt"kpfwuvtkcn"ugp{qt"Hgtpcpfq"
Tqft iwg¦"Dqpc."k"xkucv"gp"fcvc"6"fg"fgugodtg"
fg"4228."cod"gn"p¿o0"255995."rgn"Eqnángik"fÓGpikp{gtu"Kpfwuvtkcnu"fg"Ecvcnwp{c."fgoctecek„"
Lleida, que ha servit de base per a la tramitació
fg"nÓgzrgfkgpv."cod"ngu"xctkcekqpu"swg."uk"uÓguecw."
se sol·licitin i s’autoritzin.
—2 La construcció i el funcionament d’aquesta
instal·lació elèctrica se sotmeten al que estableizgp"gn"Tgincogpv"fg"n pkgu"cﬂtkgu"fÓcnvc"vgpuk„."
crtqxcv"rgn"Fgetgv"537313;8:."fg"4:"fg"pqxgodtg="gn"Tgincogpv"uqdtg"eqpfkekqpu"vﬂepkswgu"k"

ictcpvkgu"fg"ugiwtgvcv"gp"egpvtcnu"gnﬂevtkswgu."
subestacions i centres de transformació, aprovat
rgn"Tgkcn"fgetgv"549713;:4."fg"34"fg"pqxgodtg."
i les seves instruccions tècniques complementàries, aprovades per l’Ordre ministerial de 18
fÓqevwdtg"fg"3;:6="nc"Nngk"3513;:9."fg";"fg"lwnkqn."
fg"ugiwtgvcv"fg"ngu"kpuvcnáncekqpu"kpfwuvtkcnu."k"
nc"tguvc"fg"ngu"fkurqukekqpu"fÓcrnkecek„"igpgtcn0
Ï5" NÓgortguc"vkvwnct"ugt "nc"tgurqpucdng"fg"
l’ús, la conservació i el manteniment de la instalncek„."fÓceqtf"cod"ngu"eqpfkekqpu"fg"ugiwtgvcv"
swg"tgswgtgkz"nc"pqtocvkxc"xkigpv0
Ï6" Gn"vgtokpk"rgt"c"nc"rqucfc"gp"octzc"fg"
la instal·lació autoritzada serà de sis mesos,
a comptar de la data de publicació d’aquesta
Resolució al DOGC.
Ï7" Gnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"rqftcp"hgt"ngu"
comprovacions i les proves que considerin necessàries durant les obres, i quan s’acabin, en
relació amb el compliment de les condicions
igpgtcnu"k"gurgekcnu"fÓcswguvc"Tguqnwek„0
—6 Amb aquesta finalitat, el titular de la
kpuvcnáncek„"eqowpkect "c"nÓ”ticp"cfokpkuvtcvkw"
esmentat l’inici de les obres, les incidències
fkipgu"fÓguogpv"ogpvtg"fwtkp"k"vcodﬁ"nc"Ýpclització.
C"nc"eqowpkecek„"fgn"Ýpcn"fg"ngu"qdtgu"uÓjk"jc"
fÓcflwpvct"gn"egtvkÝecv"fg"fktgeek„"k"cecdcogpv"
de la instal·lació, que acrediti que s’ajusten al
projecte aprovat, que s’han complert les normes i les disposicions abans esmentades i, si
escau, s’adjuntaran les actes de les proves que
s’han fet.
Ï9" NÓCfokpkuvtcek„"fgkzct "ugpug"ghgevg"
aquesta autorització administrativa per les causes
swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"56"fgn"Fgetgv"399713;89."fg"
22 de juliol, i en el supòsit d’incompliment, per
part del titular de la instal·lació, de les condicions
que s’hi imposen.
En aquest supòsit, l’Administració, amb la
kpuvtweek„"rtﬂxkc"fg"nÓgzrgfkgpv"qrqtv¿."ceqtfct "
l’anul·lació de l’autorització, amb totes les conugs¯ﬂpekgu"fÓqtftg"cfokpkuvtcvkw"k"ekxkn"swg"ugÓp"
fgtkxkp"ugiqpu"ngu"fkurqukekqpu"ngicnu"xkigpvu0
Ï:" Cswguvc"cwvqtkv¦cek„"uÓcvqtic"ugpu"rgtjudici de tercers i és independent de les autoritzacions o llicències de competència d’altres
qticpkuogu"q"gpvkvcvu"r¿dnkswgu"pgeguu tkgu"rgt"
fer les obres i les instal·lacions aprovades.
Eqpvtc"cswguvc"Tguqnwek„."swg"pq"gzjcwtgkz"nc"
via administrativa, es pot interposar recurs d’al›cfc"fcxcpv"gn"fktgevqt"igpgtcn"fÓGpgtikc."Okpgu"
k"Ugiwtgvcv"Kpfwuvtkcn"*e0"Rtqxgp›c."55;."2:259"
Barcelona), en el termini d’un mes comptat des
de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el
swg"fkurquc"nÓctvkeng"336"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"
48"fg"pqxgodtg."k"ugiqpu"nc"tgfceek„"swg"gp"hc"
nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt0
Lleida, 27 d’abril de 2007
P. D."fgn"fktgevqt"fgnu"Ugtxgku"Vgttkvqtkcnu"*Tg-

solució de 24 d’abril de 2007)
ENRIC PRIOR BARRULL
Ecr"fg"nc"Ugeek„"fÓGpgtikc
*2903350362+

RESOLUCIÓ
ECF/1627/2007, de 27 d’abril, d’autorització
administrativa i aprovació del projecte d’execució d’una instal·lació elèctrica al terme
municipal d’Alfarràs (exp. 00002420/06, ref.
A-9877-RSE).
L’empresa Endesa Distribución Eléctrica,
UN."cod"fqokeknk"uqekcn"c"nÓcx0"Rctcnángn."73."
Barcelona, ha sol·licitat davant el Departament
Vtgdcnn"k"Kpf¿uvtkc"nÓcwvqtkv¦cek„"cfokpkuvtcvkxc"
k"nÓcrtqxcek„"fgn"rtqlgevg"fÓgzgewek„"fg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"uwdguvcek„"UG"Cnhctt u."cn"vgtog"
owpkekrcn"fÓCnhctt u"*Pqiwgtc+0
FÓceqtf"cod"nc"Nngk"7613;;9."fg"49"fg"pqxgodtg."fg"tgiwncek„"fgn"ugevqt"gnﬂevtke="gn"Tgkcn"
fgetgv"3;7714222."fÓ3"fg"fgugodtg."rgn"swcn"gu"
tgiwngp"ngu"cevkxkvcvu"fg"vtcpurqtv."fkuvtkdwek„."
comercialització, subministrament i procediment
administratiu d’autorització de les instal·lacions
fÓgpgtikc"gnﬂevtkec="gn"Fgetgv"57313;:9."fg"45"fg"
novembre, pel qual es determinen els procediments administratius aplicables a les instalncekqpu"gnﬂevtkswgu="ckz "eqo"gnu"tgincogpvu"
vﬂepkeu"gurge Ýeu."nc"uqnánkekvwf"guogpvcfc"uÓjc"
sotmès a un període d’informació pública mitjançant l’Anunci publicat al DOGC núm. 4641, de
490704228."k"cn"DQG"p¿o0"34;."fg"5307042280
Ckz "ocvgkz."k"ugiqpu"nc"pqtocvkxc."gu"xc"uqn/
licitar informe a l’Ajuntament d’Alfarràs, el
qual manifesta la seva conformitat al projecte
presentat.
Xkuvgu"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"
tﬂiko"lwt fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"
i del procediment administratiu comú, i la Llei
3513;:;."fg"36"fg"fgugodtg."fÓqticpkv¦cek„."
rtqegfkogpv"k"tﬂiko"lwt fke"fg"nÓCfokpkuvtcek„"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c.
RESOLC:
—1 Autoritzar a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, el projecte d’instal·lació
gnﬂevtkec"fg"nc"oqfkÝecek„"fg"nc"uwdguvcek„"UG"
Cnhctt u."cn"vgtog"owpkekrcn"fÓCnhctt u"*gzr0"
00002420/06, ref. A-9877-RSE).
Ï4" Crtqxct"gn"rtqlgevg"fÓgzgewek„."cod"ngu"
ectcevgt uvkswgu"vﬂepkswgu"ugi¯gpvu<
Uwduvkvwek„"fgnu"cevwcnu"vtcpuhqtocfqtu"VT3"
k"VT4"rgt"fqu"fg"rqvﬂpekc"354147"mX"42"OXC."k"
tgoqfgncek„"fg"nÓgfkÝek"fg"ecdkpgu"47"mX0
Hkpcnkvcv<"hgt"htqpv"c"nÓkpetgogpv"gp"nc"fgocpfc"
fÓgpgtikc"gnﬂevtkec"rtgxkuvc"c"nc"¦qpc."k"oknnqtct"
la qualitat del subministrament.
Rtguuwrquv<"357086:.97"gwtqu0
Aquesta Resolució es dicta d’acord amb el que
disposa la normativa abans esmentada, i també
nÓctvkeng"39"k"gn"ecr vqn"6"fgn"Fgetgv"399713;89."fg"
44"fg"lwnkqn."uqdtg"tﬂiko"fÓkpuvcnáncek„."cornkació i trasllat d’indústries, i està sotmesa a les
eqpfkekqpu"gurgekcnu"ugi¯gpvu<
—1 Les instal·lacions s’han de dur a terme
fÓceqtf"cod"gn"rtqlgevg"vﬂepke"rtgugpvcv."ukipcv"
rgt"nÓgpikp{gt"vﬂepke"kpfwuvtkcn"ugp{qt"Lqtfk"
Eqnqoﬁ"Octucn."k"xkucv"gp"fcvc"33"fg"igpgt"fg"
4228."cod"gn"p¿o0"2226:5CC."rgn"Eqnángik"QÝekcn"fÓGpikp{gtu"Vﬂepkeu"Kpfwuvtkcnu"fg"Dctegnqpc."

