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Núm. 9069
AJUntAment d’AiGUAViVA 

Anunci d’adhesió al Consorci de les Vies Verdes de Girona i aprovació dels 
Estatuts 

El Ple de la Corporació en sessió extraordinària de data 18 d’octubre 
de 2018, va aprovar per unanimitat: 

“Atès que el Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el 
Consorci), ens públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim 
jurídic establert als seus Estatuts, que li atribueix caràcter local i de-
termina que el funcionament i l’actuació del mateix es regirà pels 
Estatuts del Consorci i per la normativa de règim local;

Atès que en motiu de l’entrada en vigor la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Lo-
cal (LRSAL), va esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels 
estatuts, a fi d’adaptar-ne el contingut a l’esmentada norma; i per 
això va determinar-se l’Administració Pública a la que resta adscrit 
el Consorci i el seu règim orgànic, econòmic i financer, en acompli-
ment de la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, introduïda per la LRSAL, vigent 
en aquell moment;

Vist que l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma admi-
nistrativa, que regula el règim de separació dels membres del con-
sorci administratiu i, quan això doni lloc a la seva dissolució, va 
comportar l’obligació d’adaptar els estatuts dels consorcis existents;

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o 
dependent de la Diputació de Girona, va ser classificada per acord 
del Ple 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la dispo-
sició addicional dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, redactada conforme a la indicada LR-
SAL. Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i 
en règim de provisionalitat la dita disposició, doncs atenia, exclusi-
vament, al nombre de membres dels òrgans superiors de govern i 
d’administració del Consorci segons la previsió dels estatuts i en el 
marc dels límits establerts per a cada grup en el paràgraf quart de la 
pròpia disposició;
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Vist que per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016, 
s’ha modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Ver-
des, com a organisme adscrit de la Diputació de Girona, ha quedat 
enquadrat en el grup 3; circumstància que afecta el nombre màxim 
de membres dels òrgans superior de govern o administració de 
l’ens, segons disposició addicional repetida i que, alhora, implica 
ajustar de nou les previsions contingudes als estatuts, mitjançant la 
corresponent modificació del seu article 8.

Atès que els estatuts del Consorci preveuen la possibilitat de que 
nous membres s’adhereixin a l’ens per tal de poder establir amb més 
agilitat tot tipus de col·laboracions, bé siguin de millora del traçat 
amb actuacions d’obra física, bé per poder realitzar tota la difusió 
que es realitza dels recorreguts, tant des del mateix Consorci com 
de la mà de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona;

Atès l’interès públic d’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona, -per entre  d’altres, poder 
participar a la convocatòria de subvencions per fomentar l’execució 
d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats con-
sorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)-, i segons el que disposa l’art. 
33.1 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Adminis-
tratiu Comú de les Administracions Públiques,  es podrà acordar 
l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, de tal manera 
que es reduirà a la meitat el termini establert pel procediment ordi-
nari.  

Per tot l’exposat, es proposa les aprovacions dels acords següents:

Primer. Adherir-se, de conformitat amb l’article 313.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, al Consorci de les Vies Verdes de 
Girona.

  Segon. Aprovar els Estatuts que consten a l’expedient i publicats al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 183, de 22 de setem-
bre de 2015, amb les modificacions introduïdes per acord de l’as-
semblea general del Consorci de les Vies Verdes de Girona, de data 
8 de març de 2016.

Tercer. Aprovar la tramitació per urgència de l’expedient, de tal ma-
nera que, en aquest cas, es reduirà a la meitat el termini d’informa-
ció pública de l’expedient, essent 15 dies hàbils  a comptar des de 
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l’endemà de la darrera publicació del present edicte al Butlletí Ofi-
cial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en lloc dels  30 establerts en la 
tramitació ordinària. 

Quart. Sotmetre a informació pública l’expedient pel termini de 15 
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació del 
present edicte al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a 
efectes de possibles reclamacions. En el supòsit que durant el termi-
ni d’informació pública no es formulin al·legacions i/o reclamaci-
ons a l’expedient, l’acord quedarà aprovat definitivament.

Cinquè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, l’al-
calde de l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la signatura de quants do-
cuments siguin necessaris per a l’execució del present acord.

Aiguaviva, 19 d’octubre de 2018 

Joaquim Mateu i Bosch 
Alcalde 


