Dimecres, 3 de desembre de 2014
ALTRES ENTITATS
Consorci DO Alella
ANUNCI
L'Assemblea General del Consorci, en sessió extraordinària celebrada el 29 de novembre de 2014, va acordar aprovar
definitivament la modificació dels seus Estatuts d'acord amb la redacció donada en el Text Refós que a continuació és
publica.
Contra aquest acord i disposició s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre
jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia
següent de la seva publicació en Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que
s'estimi pertinent.
TEXT REFÓS.
ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI DO ALELLA.
Títol I. - Disposicions generals.
Art. 1. - Creació del Consorci.
Amb la denominació Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella, es constitueix un Consorci a l'empara del
que preveuen els arts. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els arts. 269 i ss. del
Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; arts. 312
a 324 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per D. 179/1995 de 13 de juny i art. 7 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Ad. Públiques i del Procediment ad. Comú. Aquest Consorci
es constitueix per l'acompliment de les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
Art. 2. - Naturalesa i personalitat jurídica.
El Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella, és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, plena
capacitat per l'acompliment dels seus fins i de durada indefinida, integrada voluntàriament i inicialment com a promotors
pels Ajuntaments de: Alella, Cabrils, El Masnou, La Roca del Vallès, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià
de Mar, Santa Maria de Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i
Vilassar de Dalt, i pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella. Tanmateix i en congruència amb els seus
fins, podrà ser ampliat amb la incorporació per l'adhesió de qualsevol Ajuntament i/o administració pública tant de
caràcter institucional com de base territorial amb relació amb la Denominació d'Origen Alella que mostri un interès comú
amb les finalitats pròpies del Consorci així com per l'adhesió de qualsevol entitat privada sense afany de lucre que posi
de manifest un interès concurrent amb les finalitats pròpies del Consorci.

El Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella tindrà el seu domicili a Alella, a La Plaça de l'Ajuntament, 1,
seu de l'Ajuntament d'Alella (Catalunya). Aquest domicili podrà ser modificat per acord de la majoria absoluta dels
membres que composen l'Assemblea General.
Art. 4. - Règim jurídic.
El Consorci en tant que Entitat Pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, es regeix per
aquests Estatuts, pel Reglament Intern que concreti l'organització, funcionament i l'ordenació de les diverses activitats, i
supletòriament, per les disposicions legals que li siguin aplicables en atenció al caràcter local del Consorci.
Art. 5. - Finalitats del Consorci.
Constitueixen les finalitats del Consorci:
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Art. 3. - Seu Social.
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1. La promoció econòmica i especialment turística de l'àmbit territorial de la DO Alella, per consolidar-lo com a
destinació enoturística de qualitat.
2. La dinamització dels agents del territori, públics i privats, per generar noves sinèrgies i oportunitats de negoci.
3. El lideratge, la creació, la impulsió i/o la difusió d'esdeveniments del vi, productes i/o equipaments, com a recursos
enoturístics.
4. La impulsió i coordinació de les polítiques en l'àmbit del turisme dels membres del consorci, per tal de posar en valor
conjuntament els diferents bens històrics, culturals, paisatgístics, esportius i econòmics.
5. Impulsar la sensibilització enoturística i vetllar per la qualitat de la destinació.
6. La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i
intercanvi entre Municipis.
Aquests objectius s'han d'entendre subordinats a l'exercici de les competències que la llei atribueix a cadascuna de les
administracions implicades en l'àmbit territorial de la DO Alella.
Les finalitats del Consorci podran ser portades a terme o bé pel propi ens, o bé per altres persones o entitats mitjançant
les formes de gestió de serveis establertes per la legislació de règim local.
Art. 6. - Atribucions del Consorci.
En exercici de la seva plena capacitat jurídica de dret públic i privat, el Consorci per mitjà dels seus òrgans de
representació assumeix particularment les atribucions següents:
a) La capacitat d'organitzar-se internament, creant, modificant o suprimint els diversos serveis i establint la seva
estructura i el seu règim de funcionament. A aquest efecte, el Consorci pot aprovar els reglaments de règim intern que
consideri necessaris.
b) La capacitat de programació i planificació de la seva activitat.
c) La contractació d'obres, serveis, subministraments i projectes que siguin adients per al compliment de les seves
finalitats.
d) Portar a terme l'activitat financera, concertar les operacions de crèdit o endeutament i emetre les obligacions amb
aval o sense.
g) Adquirir, posseir, disposar, arrendar i administrar tota mena de béns immobles i mobles, com també gravar-los,
hipotecar-los, constituir penyora o altres garanties exercint les facultats d'investigació, atermenament i recuperació d'ofici
dels seus béns.
h) Acceptar llegats, herències, donacions pures o oneroses, subvencions i ajuts provinents tant de persones públiques
com privades físiques o jurídiques.

j) Participar legalment en altres entitats, públiques o privades fins i tot en societats mercantils, sempre que la seva
activitat s'adigui amb les finalitats pròpies del Consorci.
k) En general, assumir obligacions i exercir drets, portant a terme les accions que la llei preveu com a inherents a un ens
amb plena capacitat jurídica i d'obrar.
Art. 7. - Admissió de nous membres.
L'admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin col·laborar en la consecució
dels seus objectius, efectuant aportacions i/o prestant serveis, requerirà, l'acompliment de les formalitats legalment
establertes i en especial les que regulen la concreció de la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i
l'acord de l'Assemblea General amb el quòrum pertinent, d'acord amb el procediment previst en aquests Estatuts i que
podrà ser formalitzat en un conveni d'adhesió on s'especificaran les condicions d'integració, les obligacions adquirides,
així com l'acceptació dels presents Estatuts. Això no obstant, el procés d'adhesió tindrà en compte excepcionalment la
previsió continguda a la disposició transitòria d'aquests Estatuts.
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i) L'exercici les accions judicials i administratives que calguin en defensa dels seus interessos.
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Art. 8. - Règim Legal aplicable.
El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel seu Reglament de Règim intern quan s'hagi adoptat, i en el que en ells
no s'hagi previst, per les disposicions de caràcter general aplicables a l'organització i funcionament d'aquests ens.
Títol II. - Òrgans del consorci.
Art. 9. - Òrgans de govern i de gestió.
El Govern del Consorci correspon a:
1) L'Assemblea General.
2) El Consell de govern.
3) El President.
4) Els vice-presidents.
5) El Gerent i/o els Directors tècnics.
Capítol I. - L'Assemblea General del Consorci.
Art. 10.
L'Assemblea General, és l'òrgan superior del Consorci i n'assumeix la més alta representació ostentant les següents
atribucions:
a) Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius que es proposa realitzar i l'aprovació
conseqüent d'un pla d'actuació general i de plans anuals que s'han de reflectir al pressupost, l'aprovació i modificació del
qual també li correspon així com la plantilla de personal del Consorci.
b) L'aprovació anual del balanç de situació, del compte general així com el quadre de finançament anual del pressupost.
c) Aprovar la memòria anual d'activitats presentada per la gerència amb el vist-i-plau del Consell de govern.
d) L'aprovació del Reglament de règim intern.
e) Nomenar els membres del Consell de Govern.
f) Concertar operacions de crèdit sempre que superin els límits establerts pel Consell de Govern.
g) Aprovar l'admissió o separació de nous membres del Consorci, fixant-ne la participació econòmica si s'escau.
h) Establir les formes de gestió de serveis que el Consorci assumeix i aprovar-ne els seus reglaments.
i) Modificar aquests Estatuts i els Reglaments de que s'hagi dotat el Consorci, a proposta del Consell de Govern.
j) Deliberació i acord sobre altres qüestions de caràcter general que afectin a les finalitats i objectius del Consorci.
k) Proposar a les entitats consorciades la dissolució i liquidació del Consorci.

Art. 11.
L'Assemblea General del Consorci està formada inicialment pels representants municipals dels ajuntaments promotors
fixant-se la composició final en funció de les incorporacions posteriors d'acord amb allò que preveu l'art.2 i la Disposició
Transitòria en:
- Representants municipals: 1 per cadascun dels Ajuntaments promotors i pels demés que s'incorporin.
- Representants Institucionals: 1 per cadascuna de les Institucions consorciades.
- Representants d'entitats privades sense afany de lucre: 1 per cadascuna de les integrades al Consorci.
L'assignació de representants al si del Consorci haurà de fer-se de tal manera que la representació dels ajuntaments en
conservi la majoria absoluta tant al si de l'assemblea com al Consell de Govern.
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l) En general totes les que la legislació local estipula com de competència del Ple municipal i no hagin estat delegades al
Consell de Govern o que en aquests Estatuts no són específicament atribuïdes a algun altre òrgan del Consorci.
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11.2. - Els membres de l'Assemblea General són nomenats i substituïts lliurement per les entitats integrants del
Consorci coincidint amb el nomenament de representants dels ens locals als diferents organismes com a conseqüència
de les eleccions locals. Els representants dels municipis en els òrgans de govern del consorci hauran de ser
necessàriament membres electes de les respectives corporacions. Quan la representació d'un ens vingui donada pel
caràcter electiu del càrrec dins d'aquell, el nomenament i el cessament hauran de tenir en compte necessàriament
aquest caràcter. La durada màxima del mandat serà de 4 anys i podrà ser successivament renovat per períodes de
temps iguals.
Això no obstant, un cop s'hagin produït les eleccions locals i de forma excepcional, els òrgans de govern del Consorci
seguiran en funcions i en règim d'administració ordinària, fins la seva renovació per part de l'Assemblea General.
11.3. - L'Assemblea General elegirà, d'entre els seus membres, un President i tres vice-presidents que substituiran,
indistintament, al President en casos d'absència, vacant o malaltia.
11.4. - Es podrà delegar el vot per cada sessió de l'Assemblea General.
11.5. - No podran exercir el dret a vot a l'Assemblea general els ens que no estiguin al corrent de les seves obligacions
econòmiques amb el consorci.
11.6. - L'Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb caràcter extraordinari a instància
del President, del Consell de Govern o d'una tercera part dels seus membres.
Capítol II. - Del Consell de Govern.
Art. 12.
El Consell de Govern del Consorci és un òrgan executiu de caràcter desconcentrat que es composa de 8 membres.
Els membres del Consell seran:
- El President del Consorci.
- Els tres vice-presidents del Consorci.
- 4 membres elegits per l'Assemblea General.
La composició del Consell de Govern haurà de tenir en compte que, per tal de garantir la proporcionalitat territorial, mai
podrà comptar entre els seus membres amb més de dos representants d'ens radicats en un mateix Municipi pertanyent
al Consorci.
El vot al si del Consell serà delegable i, en cas d'empat, correspondrà al President l'exercici del vot de qualitat.
Tindrà també la condició de membre del Consell de Govern, però sense dret a vot i sempre que hagi estat nomenat, el
gerent.
Art. 13.
El Consell de Govern del Consorci tindrà les atribucions següents:

b) Portar a terme els acords adoptats per l'Assemblea General.
c) Determinar els recursos propis amb les limitacions legalment establertes i desenvolupar la gestió econòmica d'acord
amb el pressupost anual aprovat.
d) Contractar obres, serveis i subministraments dins dels límits legals establerts.
e) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments que es recolliran específicament a les Bases d'execució del pressupost o
en altres directrius de caràcter intern.
f) Acordar la realització d'activitats i la prestació de nous serveis relacionats amb les finalitats del Consorci i establir les
contraprestacions a percebre.
g) Administrar, adquirir i alienar el patrimoni del Consorci d'acord amb els percentatges legalment establerts.
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a) Fixar les activitats del Consorci d'acord amb les seves finalitats establint les línies mestres del treball que s'han
reflectit al Pla anual aprovat per l'Assemblea General i d'acord amb les seves instruccions.
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h) Organitzar els serveis tècnics i administratius del Consorci, proposar l'aprovació de la plantilla de personal així com
les seves modificacions i retribucions.
i) Aprovar la celebració de tota mena de convenis i contractes.
j) La realització de les facultats delegades per l'Assemblea General.
k) Informar els comptes generals i realitzar qualsevol altra funció que legalment correspongui a la Comissió Especial de
Comptes.
l) Nomenar el Gerent, el Secretari i l'Interventor del Consorci.
m) Aprovar l'adscripció al Consorci del personal laboral o funcionari procedent de les Administracions públiques
consorciades.
n) L'exercici d'accions judicials i administratives en defensa dels interessos del Consorci.
o) Informar als òrgans competents dels ens integrats i elevar-los les propostes que requereixin la seva aprovació.
p) Qualsevol altra no atribuïda expressament als altres òrgans del Consorci i que legalment s'assimilin a competències
assumibles per un òrgan executiu.
Art. 14.
El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària un cop cada dos mesos i en sessió extraordinària a petició d'una
tercera part dels seus membres o sempre que ho decideixi el President. No obstant això, el Consell de Govern no
celebrarà sessions quan aquestes coincideixin en el mateix dia en què les celebri l'Assemblea General.
Art. 15.
El Consell de Govern podrà aprovar la constitució de Comissions especials on primi la participació de persones amb un
alt grau de coneixements tècnics, per tal d'estudiar qüestions concretes i elevar-ne propostes que sempre seran
adoptades per l'òrgan que competencialment tingui atribuïda la facultat decisòria.
Capítol III. - Règim de funcionament dels òrgans col·legiats.
Art. 16. - Règim de sessions dels diversos òrgans del Consorci.
La convocatòria de les reunions de l'Assemblea o del Consell de Govern així com de les Comissions especials que es
poguessin determinar, es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb 4 dies d'antelació a la data de
la reunió i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords, llevat de la declaració d'urgència
acordada amb el vot favorable de la majoria absoluta, juntament amb l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària
immediatament anterior.
En casos d'urgència la convocatòria es farà, almenys, amb 24 hores d'anticipació, mitjançant qualsevol procediment del
qual en quedi constància. Així mateix, el Consell de Govern o qualsevol altra comissió podran celebrar sessió, si estant
reunits per qualsevol motiu, així ho decidissin per unanimitat tots els seus membres.

Per poder celebrar sessió de qualsevol òrgan o comissió del Consorci serà preceptiva l'assistència de la meitat més ú
del nombre de membre de que es tracti. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant la sessió. En tot cas serà necessària la
presència del President i del Secretari o dels qui legalment els substitueixin.
Els acords es prendran per majoria dels membres assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat del President.
Caldrà la majoria qualificada de 2/3 parts del nombre de dret dels membres, per a la validesa dels acords sobre
modificació dels Estatuts i admissió de noves entitats.
Capítol IV. - Del President i dels Vicepresidents del Consorci.
Art. 18.
Corresponen al President del Consorci i del Consell de Govern les següents atribucions:
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Art. 17.
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a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions i decidir amb el seu vot de qualitat els empats que es poguessin
produir en les segones votacions de les propostes.
c) Exercir les accions en defensa dels interessos del Consorci, en cas d'urgència i donant-ne compte al Consell en la
primera sessió que celebri.
d) Exercir la supervisió i vigilància de totes les activitats i serveis del Consorci en execució del Pla anual aprovat per
L'Assemblea General.
e) Exercir les facultats que li pugui delegar l'Assemblea General o el Consell de govern.
f) Ordenar la publicació dels acords del Consorci, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars
que exigeixi el seu millor compliment.
g) Elevar al Consell de Govern i a l'Assemblea General la documentació i els informes que cregui oportuns.
h) Aprovar la liquidació del pressupost donant-ne compte al Consell de Govern.
i) Totes aquelles que li puguin delegar els altres òrgans de Govern del Consorci de forma assimilada al que es preveu
en el règim local.
Art. 19.
Els Vice-presidents del Consorci en nombre de tres, formen part del seu Consell de Govern, són nomenats per
l'assemblea General d'entre els seus membres i substitueixen al President, sense cap preeminència de cap tipus.
Capítol V. - De la Gerència.
Art. 20.
El Consorci per a l'exercici de les seves activitats disposarà d'un gerent. El Consell de Govern determinarà les
característiques i condicions del lloc de treball. El gerent podrà ser personal laboral o funcionari, així com personal
directiu professional, en els termes previstos per l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Art. 21.
Són funcions i activitats pròpies del gerent les següents:
a) La gestió general del Consorci i la coordinació dels serveis assumits.
b) Representar el Consorci davant de les Administracions públiques, institucions, entitats i particulars, excepció feta de
la representació institucional al més alt nivell que correspon al President.
c) Exercir les funcions de cap de personal i director dels serveis administratius, elevant al Consell de Govern les
propostes de nomenament i d'acomiadament de tot el personal al servei del Consorci, llevat dels directors tècnics.

e) Elevar anualment al Consell i a l'Assemblea la memòria anual d'activitats del Consorci.
f) Coordinar l'actuació dels directors dels projectes.
g) Preparar la documentació que s'ha de posar a la consideració del Consell i de l'Assemblea general.
h) Formular al President les propostes d'acord que cregui oportunes per la bona marxa del Consorci per tal de que
siguin elevades als òrgans de decisió que pertoqui.
i) Rendir comptes de la seva gestió davant del Consell de Govern i l'Assemblea General.
j) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercint la supervisió dels serveis i les accions empreses
d'acord amb els plans d'actuació i els acords aprovats.
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d) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborant la proposta de pressupost, inventari, balanços i liquidació
del pressupost de l'entitat.
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k) Totes les que li puguin ser delegades pels altres òrgans del Consorci.
Títol III. - Personal al servei del consorci.
Art. 22.
El Consorci estarà assistit per un Secretari i per un Interventor que seran nomenats lliurement pel Consell de Govern
d'entre els Secretaris i Interventors en exercici dels Ens consorciats. Aquests funcionaris podran designar un funcionari
que els pugui suplir.
El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les reunions de l'Assemblea General i del Consell de Govern i aixecarà
les actes corresponents. Així mateix, l'interventor podrà assistir a les sessions de l'Assemblea General i del Consell de
Govern amb veu però sense vot.
Art. 23.
El personal al servei del Consorci, s'integrarà en la plantilla aprovada per l'assemblea General, en la qual constarà el
nombre, classificació, categoria, funcions i retribucions dels llocs de treball.
Art. 24.
El personal que presti els serveis en el Consorci podrà ser funcionari o laboral i procedirà d'una reassignació de llocs de
treball de les Administracions públiques consorciades.
Art. 25.
El règim jurídic del personal que presti els seus serveis en el Consorci 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 en aquella.
Títol IV. - Règim econòmic-financer.
Art. 26.
El Patrimoni del Consorci, que podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe, quedarà reflectit al corresponent
inventari que revisarà i aprovarà el Consell de Govern de forma anual.
Art. 27.
Per la realització dels seus objectius, el Consorci de promoció enoturística del territori DO Alella disposarà dels recursos
següents:

Els recursos de que ha de ser dotat el Consorci per atendre les despeses de funcionament s'aportaran amb subjecció
als percentatges de participació pactats per a cada ens consorciat, d'acord amb els criteris generals definits per
l'Assemblea general i concretats en cada conveni d'adhesió.
Art. 28.
Amb caràcter general es fixa una aportació econòmica anual per cadascun dels ens consorciats que serà fixada per
l'Assemblea General i que es destinarà bàsicament a despeses generals. Aquesta aportació podrà ser revisada
anualment per l'Assemblea General per acord de majoria simple. Aquestes aportacions es consideraran a tots els
efectes legals com a ingressos públics.
Art. 29.
Tot servei prestat pel Consorci ha d'orientar-se a la seva autofinanciació i, conseqüentment a la progressiva absorció
dels costos d'amortització, funcionament i manteniment. La gestió econòmica dels serveis ha d'orientar-se, per tant, a la
progressiva reducció de les aportacions de les entitats consorciades, fins a la seva supressió, si és possible, amb la
formació de reserves convenients pel desenvolupament de les activitats pròpies del Consorci.
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- Rendiments dels serveis que presti.
- Aportacions de les entitats consorciades.
- Subvencions, ajudes, herències i donatius.
- Productes del seu patrimoni.
- Qualsevol altres que puguin correspondre al Consorci d'acord amb les lleis.

Dimecres, 3 de desembre de 2014
L'Assemblea General a proposta del Consell de Govern aprovarà el pressupost anual d'explotació i d'inversions abans
del 31 de desembre de cada exercici per aplicar-lo a l'exercici immediatament següent. Les modificacions
pressupostàries seran aprovades pel Consell de Govern sempre que no suposin una variació superior al 5% dels
recursos ordinaris.
El Consorci estarà adscrit a alguna de les Administracions públiques que l'integren. L'Assemblea General, juntament
amb l'aprovació del pressupost anual, determinarà l'Administració pública a la que quedarà adscrit per al corresponent
exercici pressupostari, seguint els criteris establerts en l'apartat 2, lletra f) o següents, al no ser d'aplicació les anteriors,
de la Disposició addicional vintena de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en la seva redacció efectuada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre.
L'adscripció del Consorci comportarà el formar part dels pressupostos i la inclusió en els comptes generals de
l'Administració pública d'adscripció.
Art. 30.
Els béns de domini públic i els patrimonials que els membres del consorci li adscriguin, conserven llur qualificació
originària i en els béns que li hagin estat cedits, les facultats de disposició del consorci estaran limitades a les finalitats
estatutàries concretades en cada acord de cessió.
Títol V. - Separació dels membres del consorci i dissolució.
Art. 31.
El Consorci es dissoldrà per acord de les 2/3 parts dels membres de l'Assemblea General, ratificat per l'acord per
majoria absoluta dels òrgans de govern dels membres que l'integren, amb el quòrum de 2/3 parts, per impossibilitat legal
o material d'acomplir els seus objectius, per l'incompliment del seu objecte o per la transformació del consorci en un altre
ens.
Art. 32.
L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les
obres o instal·lacions existents.
Art. 33.
La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de manifest per acord de l'òrgan que
té la facultat de determinar la voluntat de l'ens de que es tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de
la propera sessió ordinària de l'assemblea general i sempre que l'entitat que es vulgui separar estigui al corrent dels
seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al moment de la separació. Per
l'efectiva separació del membre caldrà l'acord per majoria simple de l'Assemblea general a proposta del Consell de
Govern.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb acord unànime de l'Assemblea General, obtenir la respectiva
separació del Consorci en qualsevol moment.
Art. 34.

Títol VI. - Referència normativa.
Art. 35.
La remissió que a aquests Estatuts es fa a les normes legals, s'entendrà referida a les successives que interpretin,
ampliïn, condicionin, substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents al moment de la seva aprovació.
Disposició transitòria.
Durant el primer any de funcionament del consorci, la incorporació com a nous membres d'aquells municipis i entitats
que reuneixin les condicions de l'art.2 i que ho sol·licitin, serà automàtica des del moment en què acreditin haver adoptat
l'acord d'adhesió i d'aprovació d'aquests Estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament."
Alella, 19 de novembre de 2014
El secretari del Consorci, Félix-José Valdés Conde
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En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en proporció a les respectives
aportacions. Igualment respondran proporcionalment dels deutes contrets.

