Consorci del Centre Teatral i Cultural
La Massa

EDICTE
Assumpte: Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre TeaTe
tral i Cultural La Massa de Vilassar de Dalt.

En reunió de la Junta de Govern del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de
Vilassar de Dalt, de data 17 de desembre de 2014, es va acordar aprovar inicialment la mom
dificació dels seus estatuts, en el sentit següent:
“Art. 1.- Es modifica la rúbrica del capítol I,
I es modifica la redacció de l’article 4 actual, i s’afegeix un apartat 2 a l’article 4,, tot amb la següent redacció:
Capítol I – Constitució, règim jurídic, funcionament i adscripció
Art 4.- Règim jurídic i adscripció
1. El Consorci tindrà personalitat jurídica i plena capacitat
capacitat d’obrar per a la consecució dels seus objectius i finalitats, a l’empara del que determinen els articles 269
2 a
272 dell 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; els articles
articles 312 a 324 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i el Decret 179/95, de 13 de
juny, i altres disposicions d’aplicació.
2. El consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en aplicació dels critecrit
ris continguts
nguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Art 2.- Es modifica l’art. 20,
20 que tindrà la següent redacció:
Art. 20.- Principis generals
general
1. El consorci estarà
rà subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control de l'Adl'A
ministració pública a la qual estigui adscrit, sense perjudici de la seva subjecció al
previst en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de la ini
tervenció de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
3.. El pressupost del consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el Compte General de l'Al'
juntament de Vilassar de Dalt.
Dalt
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2 que tindrà la següent redacció:
Art. 3.- Es modifica l’art. 23,
El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral, procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de l’Administració
l’Administració que hi participa o
que hi puguin participar
particip en un futur,, el seu règim jurídic serà l’aplicable al personal
d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes
establert en els
llocs de treball equivalents a aquella.
27 s’afegeix un apartat g) i es suprimeixen
Art. 4.- Es modifica la rúbrica de l’article 27,
els dos darrers paràgrafs,, tot amb la següent redacció:
Art. 27. Causes de dissolució
(...)
g) Per compliment dels
del fins estatutaris del Consorci.
Es suprimeixen els dos darrers paràgrafs de l’article.
Art. 5.- S’afegeix un nou article 28,
28 que tindrà la següent redacció:
Art. 28. Procediment i efectes de la dissolució
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
2. El màxim òrgan de govern del Consorci, a l’adoptar l’acord de dissolució, nomenom
narà un liquidador.
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del
Consorci que es calcularà d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo
resultant del patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte tant el percenperce
tatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del Consorci al fons patrimopatrim
nial
ial del mateix, com al finançament concedit cada any.
4. S’acordarà pel Consorci la forma i condicions en què es farà el pagament de la
quota de liquidació en el supòsit que resulti positiva.
5. Els ens consorciats podran acordar, per unanimitat, la cessió
cessió global dels actius i
passius a una altre entit at jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la conco
tinuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius
objectius del Consorci que es liquida.
6. En l’acord de dissolució s’haurà de determinar en quin dels ens
ens consorciats es propr
duirà la subrogació en els béns, drets i obligacions del Consorci.
7. En cas que la dissolució es produís per qualsevol causa abans de la finalització del
termini de duració del Consorci i que es produís la reversió del patrimoni constituït
cons
pel Teatre La Massa del Centre Vilassarenc a aquesta entitat, el Centre Vilassarenc
haurà de compensar l’Ajuntament de les inversions realitzades, calculant prèviament
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l’amortització que resulti aplicable, conforme a criteris econòmics, pel temps transtr
corregut.
Disposició final.
Aquestes modificacions entraran en vigor l’endemà de la seva darrera publicació al Butlletí
Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
Catalunya.”
Així mateix es va acordar sotmetre l’expedient a informació
informació pública pel termini de trenta
dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província, Diari OfiOf
cial de la Generalitat de Catalunya, taulell
taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i taulell virtual de
l’Ajuntament (pàgina web municipal).
La qual cosa es fa pública per tal que es puguin presentar les al·legacions que es considerin
pertinents.
Vilassar de Dalt, 23 de desembre de 2014.
El president,Xavier Yelo Blat
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