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Dilluns, 10 d'octubre de 2011

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Consell Comarcal del Bages

EDICTE

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple del Consell Comarcal del Bages, en sessió celebrada el dia 9 de 
maig de 2011, va provar inicialment la constitució del “PARC GEOLÒGIC I MINER DE LA CATALUNYA CENTRAL” com 
a organisme autònom, i els seus Estatuts.

Atès que durant el termini d’informació pública a que ha estat sotmès l’expedient, mitjançant anuncis publicats al Butlletí  
Oficial de la Província de Barcelona de 25 de maig de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5889 de 
30 de maig de 2011, al diari Regió7 i al tauler d’anuncis de la Corporació, no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació,  
l’acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

Així mateix es fa públic el text íntegre dels estatuts del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.

Estatuts

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINS

Article 1. Objecte i naturalesa

1. El Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central és un Organisme Autònom dependent del Consell  
Comarcal  del  Bages,  constituït  de  conformitat  amb allò  previst  per  l’article  85  bis  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.

2. El Patronat està dotat de personalitat jurídica pròpia per al compliment de les finalitats que es determinin en els 
presents Estatuts, i també de plena capacitat jurídica i d'obrar, així com d'autonomia funcional i financera.

Article 2. Règim jurídic

1. El Patronat es regirà de conformitat amb allò disposat per aquests Estatuts i pel que disposa la Llei 7 / 1985, de 2  
d'abril,  reguladora de les bases de règim local, el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el 
Reglament  d’obres,  activitats  i  serveis  dels  ens  locals  de  Catalunya,  a  més  de  la  resta  de  disposicions  legals  i 
reglamentaries aplicables, sens perjudici de les facultats de tutela que corresponguin al Consell Comarcal del Bages.

2. Sens perjudici de la seva autonomia institucional, actuarà sota la superior autoritat del Consell Comarcal del Bages, 
entitat local de la qual en constitueix organisme autònom i que correspon la suprema funció directiva del Servei, com 
també la fiscalització de les seves activitats.

3. El patronat està adscrit a l’Àrea de Comunicació, Turisme i Suport als municipis del Consell.

Article 3. Domicili

La seu del Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central es troba a l’edifici del Consell Comarcal del Bages 
al carrer Muralla Sant Domènec, 24 08241 Manresa.

Article 4. Denominació i durada

1. El Patronat que es constitueix es denominarà "Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central".

2. La seva durada ho serà per termini indefinit fins que no es dissolgui.

Article 5. Finalitats

L’activitat del Patronat s’encaminarà a la consecució de les següents finalitats:

a) La promoció del geoturisme al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.
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b) El foment de la geologia, la recerca i conservació de la mateixa en tot l’àmbit territorial del parc.

c) La millora de la qualitat turística en l’àmbit territorial del parc, lligada als recursos del Parc Geològic i Miner de la  
Catalunya Central.

d) L’educació i difusió mediambiental en relació amb els recursos geològics del Parc Geològic i Miner de la Catalunya 
Central.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 6. Membres

Seran  membres  del  Patronat  els  que  inicialment  figurin  en  els  Estatuts  i  aquells  altres  que complint  els  requisits 
previstos hagin estat admesos pel Consell Rector.

El Consell Rector podrà nomenar per formar part del Consell Consultiu:

a) Membres col·laboradors,  a aquelles persones individuals  que les seves dots o qualitats,  o altres circumstàncies 
especials, puguin col·laborar amb el Patronat.

b) Entitats col·laboradores a aquelles societats, institucions i  col·lectius que cooperin en el desenvolupament de les 
finalitats del Patronat.

Article 7. Govern i administració del Patronat

Els òrgans de govern del Patronat es classifiquen en òrgans col·legiats i unipersonals.

Són òrgans col·legiats:

a) El Consell Rector del Patronat.
b) El Consell Científic.
c) El Consell Consultiu del Patronat.

Són òrgans unipersonals:

a) El President.
b) El Director-gerent.
c) El Director- científic.

Article 8. El Consell Rector del Patronat

El Consell del Patronat, òrgan màxim de govern i administració, estarà format pels següents membres:

a) La presidència, que ho serà el/la President/a del Consell Comarcal del Bages o persona en qui delegui.
b) L’alcaldia de l’Ajuntament de Súria o persona en qui delegui.
c) L’alcaldia de l’Ajuntament de Moià o persona en qui delegui.
d) L’alcaldia de l’Ajuntament de Collbató o persona en qui delegui.
e) Un representant del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
f) Un representant del Museu de Geologia Valentí Masachs.
g) El responsable polític de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages.

Hi assistiran amb veu però sense vot el director- gerent i el director científic del Parc Geològic i Miner de la Catalunya  
Central.

Article 9. El Consell Científic

1. El Consell Científic com a òrgan col·legiat encarregat de la gestió assessora científica estarà constituït:

a) Un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que exercirà de President del Consell.
b) Un representant del Camp d’Aprenentatge del Bages.
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c) Un representant de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
d) Un representant de l’empresa Iberpotash, S.A.
e) Un representant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
f) Un representant de la Universitat de Barcelona.
g) Un representant de l´Institut Geològic de Catalunya.
h) Un representant del Col·legi de Geòlegs de Catalunya.
i) Un representant del Museu de Moià.
j) Un representant de la SEDPGYM (Sociedad Española de Defensa del Patrimonio Geológico y Minero).
k) Un representant de la Comissió de Patrimoni de la SGE (Sociedad Geológica de España).
l) El director- gerent del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.
ll) El director- científic del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.

Article 10. El Consell Consultiu

1. El Consell Consultiu com a òrgan col·legiat encarregat de la gestió assessora estarà constituït:

a) El President del Patronat o persona en qui delegui.
b) Un representant del Consorci de Promoció turística del Cardener.
c) Un representant del Consorci del Moianès.
d) Un representant del Consorci per a la Promoció Turística de les Valls del Montcau.
e) Un representant del Gremi de Hosteleria del Bages.
f) Un representant de l’Associació de productors i elaboradors agroalimentaris del Bages.
g) Un representant de la Denominació d’Origen Pla de Bages.
h) Un representant de la Fundació Alícia.
i) Un representant de l’Associació de Cuineres del Bages.
j) Un representant de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa.
k) Un representant de l’Escola Joviat, de Manresa.
l) Un representant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
ll) Un representant del Centre Excursionista de la Comarca del Bages.
m) El responsable polític de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Bages.
n) Un representant de la Delegació de Unesco a Catalunya.
ny) El director- gerent del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.
o) El director- científic del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central.

Article 11. President del Patronat

El President del Patronat ho serà el del Consell Comarcal del Bages o persona en qui delegui.

Article 12. Director - Gerent

El Director-Gerent haurà de ser nomenat pel Consell  Rector del Patronat a proposta del President. El nomenament 
podrà recaure sobre la Gerència del Consell Comarcal del Bages.

Article 13. Director- Científic

El Director-Científic, es constitueix com a òrgan unipersonal consultiu, haurà de ser nomenat pel Consell Rector del  
Patronat a proposta del President. El nomenament haurà de recaure sobre persona de reconegut prestigi en l’àmbit de 
la geologia, amb amplis coneixements del territori on s’ubica el Parc.

CAPÍTOL III. ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 14. Atribucions del Consell Rector del Patronat

Són atribucions del Consell Rector del Patronat:

a) L’aprovació provisional del pressupost i dels comptes anuals del Patronat.
b) Vigilar el compliment dels fins encomanats del Patronat.
c) Les modificacions del pla de treball proposat i del pressupost aprovat.
d) Proposar la modificació dels estatuts.
e) Formar part dels grups de treball que es constitueixin. C
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f) Qualsevol altre assumpte de qualificat i especial interès que exigeixi la presa en consideració del Consell Rector del  
Patronat.

Article 15. Atribucions del Consell Científic

Són atribucions del Consell Científic del Patronat:

a) Proposar l’aprovació de l’informe anual del Director Científic.
b) Elaborar la proposta de les actuacions i línies de recerca científica.
c) Proposar tot tipus de col·laboracions per fomentar la divulgació del “Parc”.

Article 16. Atribucions del Consell Consultiu

Són atribucions del Consell Consultiu:

a) Proposar qualsevol iniciativa que contribueixi a la consecució dels objectius del Patronat.
b) Impulsar la col·laboració i coordinació de les activitats del Patronat amb les diverses institucions públiques i privades.
c) Formar part dels grups de treball que es constitueixin.

Article 17. Atribucions del President

Són atribucions del President:

a) Representar el Patronat o als seus òrgans.

b) Convocar, presidir, suspendre i  aixecar les sessions ordinàries i  les extraordinàries del Consell  Rector, dirigir les 
deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

c) Executar i fer complir els acords que adoptin els òrgans del Patronat.

d) Proposar al Patronat l’estudi i informe de totes les mesures i projectes consideri d’interès.

e) Autoritzar el moviment i disposició de fons del Patronat, així com l’obertura de comptes corrents bancaris.

f) Aprovar provisionalment la liquidació anual del pressupost.

g) Altres que li deleguin el Consell Rector del Patronat, així com les que per analogia corresponguin a la Presidència 
dels ens locals d’acord amb la legislació de règim local.

Article 18. Atribucions del Director-Gerent

Són atribucions del Director- Gerent:

a) Executar les ordres de govern i administració indicades pel President.

b) Executar les ordres de govern i administració indicades pel Consell Rector.

c) Assistir a les reunions anuals que organitza la xarxa europea de geoparcs amb facultats resolutòries sobre qüestions 
que afectin directament a la xarxa.

Article 19. Atribucions del Director-Científic

Són atribucions del Director-Científic:

a) Col·laborar amb els òrgans resolutoris del Patronat en la pressa de decisions d’ordre tècnic.

b) Presentar propostes en el sí dels òrgans resolutoris.

c) Assistir a les reunions anuals de la xarxa europea de geoparcs amb facultats resolutòries sobre qüestions que afectin  
directament a la xarxa.
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Article 20. Retribucions

Els membres del Patronat, del Consell  Científic, Consultiu i director-gerent no percebran cap tipus de retribució per 
l’exercici del càrrec que desenvolupen.

CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS DEL PATRONAT

Article 21. Règim de sessions del Consell Rector

El  Consell  Rector  del  Patronat  celebrarà  les  seves  sessions  en  el  domicili  social.  Aquestes  sessions  podran  ser 
ordinàries i extraordinàries, així com en primera i en segona convocatòria.

El Consell Rector del Patronat es reunirà en sessió ordinària una vegada al semestre, i en sessió extraordinària quan la 
convoqui el President per:

a) Iniciativa pròpia.
b) A instància de la meitat del nombre total dels membres amb vot del Consell.

En ambdós casos les peticions assenyalar la causa o causes que justifiquen la convocatòria de la sessió extraordinària.

Per a la vàlida celebració de les sessions en primera i segona convocatòria serà necessària l’assistència de la meitat 
legal  dels  membres,  havent  de  mantenir  aquest  quòrum  durant  tota  la  sessió.  No  podrà  celebrar  sessió  sense 
l’assistència del president i del secretari, o dels que legalment els substitueixin. En segona convocatòria les sessions 
tindran lloc mitja hora després de d’assenyalada per la primera.

Article 22. Règim de sessions del Consell Científic

El Consell Científic, convocat pel seu President, es reunirà com a mínim dues vegades a l’any en sessió ordinària. 
També podrà reunir-se en sessió extraordinària, a petició d’un terç dels seus membres.

Per a la vàlida celebració de les sessions en primera i segona convocatòria serà necessària l’assistència de la meitat 
legal dels membres, havent de mantenir aquest quòrum durant tota la sessió. En segona convocatòria les sessions 
tindran lloc mitja hora després de d’assenyalada per la primera.

Article 23. Règim de sessions del Consell Consultiu

El Consell  Consultiu, convocat pel seu President, es reunirà com a mínim una vegada a l’any en sessió ordinària.  
També podrà reunir-se en sessió extraordinària, a petició d’un terç dels seus membres.

Per a la vàlida celebració de les sessions en primera i segona convocatòria serà necessària l’assistència de la meitat 
legal dels membres, havent de mantenir aquest quòrum durant tota la sessió. En segona convocatòria les sessions 
tindran lloc mitja hora després de d’assenyalada per la primera.

Article 24. Acords i quòrum

Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents.

Per la valida celebració de les sessions En cas de votacions amb resultat d’empat, s’efectuarà una nova votació, i si  
persistirà l’empat, decidirà el vot de qualitat del president.

Article 25. Ordre del dia

L’ordre del dia dels assumptes per tractar en cada sessió serà aprovat pel president i es repartirà als membres dels 
òrgans de govern quaranta-vuit hores d’antelació, llevat casos d’urgència, la qual serà apreciada pel president qui la 
inclourà com a primer punt de l’ordre del dia i es pronunciarà sobre la mateixa.

CAPÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER

Article 26. Recursos del Patronat i patrimoni

El Patronat per al compliment dels seus fins, comptarà amb els següents ingressos:

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

10
23

56
8



6

Dilluns, 10 d'octubre de 2011

a) Aportació anual de les entitats, prèvia ratificació per l’òrgan competent de les mateixes.

b) Els interessos dels comptes que mantingui en entitats bancàries.

c) Les subvencions, donatius i ajudes que percebi de persones jurídiques tant públiques com privades, o de persones 
físiques.

d) Qualssevol altres que puguin produir obtinguts d’acord amb dret.

Pel que fa al seu patrimoni, aquest estarà integrat per:

a) Els béns mobles i immobles que la comarca li adscrigui per a la consecució dels seus fins, els quals conservaran, en 
tot cas, la seva qualificació jurídica original sense que l’organisme adquireixi la propietat dels mateixos.

b) Les donacions, llegats i peces que li puguin atorgar les persones jurídiques, públiques o privades, i les persones 
físiques.

c) Els béns que adquireixi per qualsevol títol gratuït o onerós d’acord amb dret.

El Patronat ha de formar un inventari del seus béns i drets de la manera que estableixi la normativa sobre patrimoni dels  
ens locals. L’esmentat inventari s’ha d’integrar en l’inventari General del béns del Consell Comarcal, mitjançant annex.

Article 27. Del pressupost

En matèria de gestió pressupostaria el patronat es regirà per les disposicions vigents en l’àmbit del règim local i de 
manera especifica quedarà sotmès a la normativa que s’especifica en el RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i les disposicions concordants pertinents.

Article 28. Gestió econòmico-financera

El  règim pressupostari,  econòmic  i  financer,  de comptabilitat,  d’intervenció  i  control  financer  i  control  d’eficàcia  de 
l’entitat serà el que s’estableix en el RDL 2/2004.

Les funcions de comptabilitat i de fiscalització de la gestió econòmico-financera seran dutes a terme pel titular de la 
intervenció del Consell Comarcal.

Article 29. Control d’eficàcia

El Patronat estarà sotmès a un control d’eficàcia, que serà exercit per l’Àrea de Comunicació, Turisme i Suport als 
municipis del Consell.

El control d’eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius fixats i l’adequada 
utilització dels recursos assignats, així com l’anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis i 
inversions.

Article 30. De la Tresoreria

Les funcions de tresoreria i recaptació seran exercides per la persona titular de l Tresoreria del Consell Comarcal.

CAPÍTOL VI. RÈGIM DE CONTRACTACIÓ

Article 31. Règim de contractació

La contractació del Patronat es regirà per les normes generals de la contractació de les Administracions Públiques.

CAPÍTOL VII. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 32. Dissolució

El Patronat podrà dissoldre per les següents causes:
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a) Per acord del Ple del Consell Comarcal a proposta del Consell Rector del Patronat.
b) Per acord de la majoria absoluta dels membres del Consell Comarcal del Bages.

Article 33. Liquidació

En cas de dissolució del Patronat els béns adscrits al mateix passaran a plena disponibilitat de la Comarca del Bages.

CAPÍTOL VIII. FACULTATS DE TUTELA DEL CONSELL COMARCAL DEL BAGES

Article 34. Tutela

La facultat tutelar sobre el Patronat Comarcal del Parc Geològic i  Miner de la Catalunya Central,  com a organisme 
autònom que és,  correspon al  Consell  Comarcal  del  Bages, que la exercirà mitjançant els seus òrgans de govern 
competents i d’acord amb el que disposen les lleis.

Aquesta facultat s’exercirà com a continuació es determina:

1. Correspondrà al Consell Comarcal del Bages l’aprovació de:

a) El pla de treball i activitats del Patronat.
b) El pressupost del Patronat.
c) El balanç i liquidació dels comptes anuals.
d) Els temes referits a les seves instal·lacions i personal.

2. Correspondrà al Consell Comarcal del Bages l’autorització per:

a) L’adquisició de béns per part del Patronat que superin la quantia de 100.000,00 euros.
b) La petició de préstecs o crèdits de qualsevol classe.
c) L’associació amb altres organismes autònoms i institucions així com les condicions en què es realitzi.

3. Caldrà comunicar al Consell Comarcal del Bages:

a) Els acords que es prenguin en les reunions dels òrgans de govern del Patronat.
b) La memòria anual d’activitats realitzades.

CAPÍTOL IX. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 35. Vigència i modificació

El termini de vigència dels presents estatuts serà indefinit mentre perduri el Patronat i no siguin objecte de modificació.

Els estatuts es podran modificar:

a) Per acord del Consell Comarcal a iniciativa del Patronat.
b) A iniciativa de l’òrgan tutelar del Patronat, previ informe no vinculant del Consell del Patronat.

En qualsevol cas, la modificació dels estatuts haurà de sotmetre’s als mateixos tràmits que per a la seva aprovació.

Contra  els  acords esmentats,  que són definitius  en  via  administrativa,  pot  interposar-se potestativament  recurs  de 
reposició davant del Ple del Consell  Comarcal en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació 
d’aquest edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona en el termini 
de dos mesos, a comptar de la publicació d’aquest edicte en els mitjans anteriorment indicats.

Manresa, 22 de setembre de 2011
La presidenta, Adriana Delgado i Herreros
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