Dijous, 29 de gener de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Prat de Llobregat
EDICTE
L'Ajuntament en Ple en sessió de data 14 de gener de 2015, va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci Localret, amb el text següent:
"L'Ajuntament del Prat de Llobregat en sessió de Ple municipal de 7 de maig de 1997 acordà aprovar la integració en el
Consorci LOCALRET, així com els seus Estatuts publicats al BOP núm. 99, de 25.04.1997. Posteriorment, en data
15.09.2004 i 15.01.2013, el Ple municipal va aprovar les corresponents propostes de modificació dels Estatuts del
Consorci LOCALRET que havia estat acordades per l'Assemblea General d'aquest Consorci en sessions plenàries de
31 de gener de 2004 i 23 de novembre de 2013.
Mitjançant escrit tramès via EACAT, registre d'entrada de 23.12.2014, s'ha notificat a l'Ajuntament l'acord de
l'Assemblea General de LOCALRET, de data 27.11.2014, pel qual es va aprovar inicialment una nova modificació dels
Estatuts del Consorci.
La certificació de la secretaria general del Consorci LOCALRET transcriu literalment l'acord de l'Assemblea General del
Consorci de 27 de novembre de 2014, amb el contingut següent:
"Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la modificació
dels estatuts del Consorci Localret, d'acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s'adjunta com a annex).
(...)
Segon.- Notificar a tots els membres associats l'acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un termini d'un mes
comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients,
amb el benentès que si no se'n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l'acord un cop transcorregut
l'esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l'acord esmentat al tràmit d'informació pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el termini establert a l'article 160.1, en relació a l'article 313.3 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d'efectuar,
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents".

Aquesta nova disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, introduïda per la LRSAL estableix unes noves normes,
de caràcter bàsic, sobre el règim jurídic dels consorcis. Un dels aspectes més essencials d'aquesta nova disposició el
constitueix la necessitat de que els estatuts de tots els consorcis determinin expressament l'administració pública a la
qual quedaran adscrits. Així mateix, s'estableix que els consorcis romandran sotmesos al règim de pressupostos,
comptabilitat i control de l'administració pública a la qual quedin adscrits.
Així mateix, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d'altres mesures de reforma
administrativa, atorga 6 mesos per a l'adequació dels estatuts dels consorcis a les determinacions d'aquesta llei, pel que
fa al dret de separació, dissolució i liquidació dels consorcis.
La proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET, del qual l'Ajuntament del Prat de Llobregat en forma
part, afecta els articles següents: 2, 7, 23, 25, 26, 29, nou 29 bis, 32 i 33.
Vist l'informe de la secretaria general, de data 2 de gener de 2015, al respecte, en relació a l'ajust de les modificacions
proposades dels Estatuts del Consorci LOCALRET amb el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local; el 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; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
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La disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local (LRSAL), va modificar la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques,
mitjançant la inclusió de la nova disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, sobre el règim jurídic dels consorcis.
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procediment administratiu comú, també modificada per la citada Llei 27/2013; la Llei 26/2010,3 d'agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i la resta de disposicions
legals aplicables als Consorcis.
L'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que la modificació dels estatuts del
consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
L'article 313.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, també estableix que els acords per aprovar i
modificar els estatuts del consorci s'han d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
S'acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci local LOCALRET, de conformitat amb la proposta i
els redactats aprovats per l'Assemblea General del citat Consorci en sessió de 27 de novembre de 2014, als efectes de
la seva adaptació, especialment, a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local (LRSAL), amb el redactat i text refós que consten a l'expedient.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i l'expedient de modificació dels Estatuts, mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d'anuncis de la corporació,
durant un termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de la publicació de l'últim anunci en un diari
oficial, a fi que qualsevol persona interessada pugui examinar-lo i presentar, en el seu cas, les al·legacions que
consideri oportunes.
Tercer.- Establir que els acords adoptats i la modificació dels Estatuts del Consorci esdevindran definitius i, en
conseqüència, romandrà ratificat l'acord de modificació dels Estatuts aprovats per l'Assemblea General en data
27.11.2014, si dins el termini esmentat no es presenten al·legacions, sense perjudici de la preceptiva publicació del text
íntegre de la modificació dels Estatuts del Consorci i tramesa de la documentació corresponent a la Direcció General
d'Administració Local.
Quart.- Facultar expressament al Consorci LOCALRET per a la publicació íntegra de les modificacions dels Estatuts, un
cop estiguin aprovades definitivament.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Consorci LOCALRET.
Sisè.- Facultar expressament l'alcalde i el tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals i Economia per tal que,
de manera indistinta, puguin efectuar la signatura de tots els documents necessaris per a l'efectivitat d'aquests acords."
El que es fa públic als efectes de coneixement general, de conformitat amb allò establert a l'article 58 de la Llei 26/2010,
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i en compliment d'allò
establert a l'article 322 en concordança amb els articles 313 i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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El Prat de Llobregat, 19 de gener de 2015
El tinent d'alcalde de l'Àrea d'Alcaldia, Serveis Centrals i Economia, Rafael Duarte Molina
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