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El Govern aprova els primers traspassos de la 
Generalitat al Conselh Generau d’Aran en compliment 
de la nova Llei del règim especial d’Aran 
 

• Es traspassen funcions en protecció civil, comerç i artesania, 
arxius i patrimoni festiu, així com l’immoble que ocupava l’antiga 
Residència d’Oci i Temps Lliure (a Les), tal com va acordar la 
Comissió bilateral el dia de la seva constitució, el 20 de febrer 
passat a Vielha 
 

• El Conselh Generau d’Aran s’encarregarà, entre d’altres, d’establir 
una infraestructura bàsica tècnica de protecció civil, fomentar 
l’activitat comercial i artesanal, o dirigir i gestionar l’Archiu 
Generau d’Aran 
 

El Govern ha aprovat els primers decrets de traspàs de funcions i serveis de la 
Generalitat de Catalunya al Conselh Generau d’Aran, després de l’entrada en 
vigor de la nova Llei del règim especial d’Aran, aprovada per majoria absoluta 
el 12 de gener passat al Parlament de Catalunya. En concret, es traspassen 
funcions de protecció civil, arxius, patrimoni festiu, i comerç i artesania i la 
titularitat de l’antiga Residència d’oci i temps lliure (a Les) per un import global 
de 240.000 euros. L’Executiu materialitza així els acords adoptats durant la 
constitució de la Comissió bilateral Govern de la Generalitat-Conselh Generau 
d’Aran, celebrada el 20 de febrer passat a Vielha. 
 
Protecció civil 
 
La situació geogràfica del territori aranès, caracteritzada per un entorn 
muntanyós i una climatologia extrema, comporta uns riscos evidents per a 
béns, comunicacions i persones. Aquest entorn fa necessari comptar amb una 
infraestructura bàsica tècnica de protecció civil, l’establiment de la qual serà 
assumida pel Conselh. També serà responsable d’elaborar els plans de 
protecció civil, la planificació i la prevenció dels riscos a l’àmbit territorial de 
l’Aran. 
 
La Generalitat i el Conselh col·laboraran per posar en comú informació, avisos 
i previsions per detectar riscos i actuar davant d’una situació d’emergència. 
També per fer la implantació territorial dels plans d’emergència i 
d’autoprotecció, simulacres i programes de formació i difusió en protecció civil. 
 
Comerç i artesania  
 
L’Aran presenta una xarxa comercial formada pels diferents municipis del 
territori i encapçalada per la seva capital, Vielha e Mijaran. Un nucli comercial 
que rep molts visitants, que conforma el comerç de proximitat del dia a dia 
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dels habitants de l’Aran i que cal promocionar i dinamitzar. El Govern ha 
aprovat traspassar al Conselh les funcions següents:  
 

- Impuls, assessorament, promoció i organització de fires i altres 
activitats per promocionar i dinamitzar el comerç i l’artesania de l’Aran i 
de les fires especialitzades, dins i fora de l’Aran. 
 

- Impuls a la formació per millorar el comerç i l’artesania. 
 

- Foment de l’activitat comercial i artesanal.  
 
Patrimoni festiu  
 
En matèria de patrimoni festiu, el Conselh Generau d’Aran assumeix la 
declaració de les festes populars d’interès cultural de l’àmbit territorial de 
l’Aran i la catalogació de les festes, manifestacions i celebracions 
comunitàries, així com els elements festius amb vigència a l’Aran. 
 
Direcció i gestió de l’Archiu Generau d’Aran 
 
A partir de l’1 d’abril, el Conselh Generau d’Aran assumirà la direcció i gestió 
de l’Archiu Generau d’Aran. Es constituirà una comissió de seguiment que 
vetllarà per coordinar les dues administracions en l’àmbit dels arxius i la gestió 
documental.  
 
Traspàs de la titularitat de l’immoble que ocupava l’antiga Residència d’Oci i 
Temps Lliure, a Les 
 
El Govern ha ampliat els mitjans traspassats en matèria d’ensenyament, amb 
la cessió al Conselh Generau d’Aran de la titularitat de l’immoble on s’ubicava 
l’antiga Residència d’Oci i Temps Lliure, al terme municipal de Les. L’edifici 
s’utilitzarà per a activitats d’ensenyament, joventut, turisme, serveis socials i 
altres matèries anàlogues de competència del Conselh. El Govern es reserva 
el dret d’ús, per part del Departament d’Ensenyament, de les instal·lacions 
que ocupa l’Institut d’Ostaleria de Les-Val d’Aran. Es formalitzarà un conveni 
que regularà els drets i obligacions de les dues parts. Els acords inclouen el 
traspàs al Conselh Generau d’Aran de dues persones vinculades a la 
Residència d’Oci i Temps Lliure i d’una vinculada a l’Archiu Generau d’Aran.  
 
La Llei del règim especial d’Aran 
 
La Llei del règim especial d’Aran reconeix la realitat nacional occitana amb 
identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística; estableix el règim especial 
propi de l’Aran per protegir-ne el caràcter singular, els drets històrics, la 
identitat, el dret i l’organització institucional, política i administrativa, i en 
garanteix les competències, els recursos i l’autonomia perquè governi els seus 
interessos.  
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El Govern impulsa l’obertura d’adopcions 
internacionals a Cambodja  
 

• El Consell Executiu ha aprovat la signatura d’un conveni amb el 
Ministeri d’Assumptes Exteriors del Regne de Cambodja, que 
estableix les entitats col·laborades d’adopció internacional que es 
podran acreditar per tramitar adopcions 
 

• D’aquesta manera el Govern dóna resposta a la demanda de 
famílies catalanes davant la situació en què es troba l’adopció 
internacional, amb processos tancats o amb grans dilacions de 
temps  
 

• L’objectiu de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció és buscar 
nous països on es garanteixi l’interès superior de l’infant i el 
respecte als seus drets fonamentals i quedi preservada la 
seguretat de les persones sol·licitants d’adopció 

 
El Govern ha autoritzat la signatura d’un conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) i el Ministeri d’Assumptes 
Exteriors, Veterans i Joventut del Regne de Cambodja com a primer pas per 
obrir les adopcions internacionals en aquest país asiàtic. El document 
estableix les dues entitats col·laboradores d’adopció internacional (ECAI) que 
es podran acreditar per tramitar, en un futur, adopcions en aquest país.  
 
La recerca de nous països ha estat motivada per la situació en què es troba 
actualment l’adopció internacional i la necessitat de donar resposta a la 
demanda de les famílies catalanes. L’alentiment de les assignacions que fan 
els països d’on tradicionalment provenien les adopcions provoca una gran 
dilació del procés d’adopció. A més, els països prioritzen cada cop més 
l’adopció i l’acolliment nacional i l’adopció internacional es converteix en una 
mesura extraordinària. 
 
L’ICCA és l’organisme competent en aquesta matèria d’adopcions del Govern 
de la Generalitat i el seu objectiu és poder tramitar adopcions internacionals 
en nous països on quedi garantit l’interès superior de l’infant i el respecte als 
seus drets fonamentals que li reconeix el dret internacional. També que quedi 
preservada la seguretat de les persones sol·licitants d’adopció.  
 
En aquest cas, Cambodja va signar el 2007 el Conveni de l’Haia, que vetlla 
perquè l’adopció sigui en benefici de l’infant i que ningú se’n pugui beneficiar 
indegudament. 
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El Govern convoca el II Congrés de l’Esport Català  
 

• L’objectiu és implicar el sector i la societat civil en la redefinició i 
rellançament del model esportiu del país, davant del context 
econòmic europeu i mundial i els obstacles a què ha de fer front 
l’esport català, que poden posar en perill la seva continuïtat  
 

• El Govern és conscient de la importància del sector, que 
representa un 2% del PIB, té beneficis socials, econòmics i de 
projecció internacional i compta amb un complex entramat 
associatiu, que aplega centenars de milers de ciutadans 

 
El Consell Executiu ha aprovat la convocatòria del II Congrés de l’Esport 
Català, amb el qual el Govern vol implicar el sector i la societat civil en la 
definició d’un nou model esportiu. Conscient de la importància de l’esport a 
Catalunya, el Govern considera convenient redefinir i rellançar un model d’èxit 
que treballa per generalitzar la pràctica de l’activitat física i per l’excel·lència 
en l’alt rendiment esportiu. I és que el sector representa actualment un 2% del 
PIB, té beneficis socials, econòmics i de projecció internacional i compta amb 
un complex entramat associatiu, que aplega centenars de milers de ciutadans. 
 
Catalunya és un país esportiu de primer nivell que, malgrat la situació 
econòmica general, ha sabut mantenir la bona salut i l’excel·lència 
d’esportistes i entitats. Els últims anys, el Govern ha treballat per mantenir i 
potenciar aquest model d’èxit, amb actuacions en tres grans eixos: la salut i el 
benestar, l’esport com a motor de recuperació econòmica, i com a eina de 
projecció internacional, amb el màxim suport possible a les entitats i als 
esportistes.  
 
Ara el Govern, d’acord amb el sector, considera adient repensar el model 
esportiu del país, tenint en compte el context econòmic europeu i mundial, que 
ha obligat a replantejar moltes estructures tradicionals, i, particularment, els 
obstacles a què ha de fer front l’esport català, que poden posar en perill la 
continuïtat d’un model forjat a base d’esforç, diàleg i confiança.  
 
Per fer-ho possible, el Govern ha aprovat la convocatòria del II Congrés de 
l’Esport Català, amb el qual posa a disposició del sector i de la societat civil 
els espais de diàleg i les eines de treball per aconseguir superar els obstacles 
i, sobretot, per poder construir una societat més justa que doni resposta a les 
necessitats de l’esport a Catalunya. En aquest sentit, el Govern considera 
imprescindible que la societat civil i el sector participin en aquest procés, tenint 
en compte que l’esport és un dels sectors amb un major nivell de concertació 
público-privada de Catalunya. Agents privats com els clubs, les entitats, els 
consells esportius i les federacions són els encarregats d’implementar 
majoritàriament les polítiques públiques. 
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El I Congrés de l’Esport Català es va celebrar entre els mesos de novembre 
de 1993 i juny de 1994 i va culminar amb l’elaboració del Llibre blanc de 
l’esport català, elaborat a partir de les reflexions i els debats del Congrés i del 
procés participatiu posterior. El document descrivia la realitat del moment, en 
feia una diagnosi, determinava les línies de treball per rendibilitzar-ne els 
actius i aprofitar-ne les oportunitats i, al mateix temps, per minimitzar les 
debilitats del sector i afrontar les amenaces.  
 
La política esportiva del Govern 
 
La Secretaria General de l’Esport desenvolupa les competències exclusives 
de la Generalitat en el camp de l’esport i el lleure, d’acord amb l’article 134 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya. La política esportiva del Govern ha estat 
sensible i propera amb tots els agents que incideixen en el sector i s’ha 
desenvolupat d’acord amb 5 eixos fonamentals: 
 

- Incrementar la pràctica de l'activitat física, els esports de lleure i de 
competició que fomenten les corporacions locals i promouen i 
organitzen les federacions i els clubs esportius, els consells esportius, 
els centres universitaris, les associacions escolars, els centres 
esportius comercials i altres entitats. 
 

- Millorar els nivells quantitatius i qualitatius de les àrees docent, tècnica, 
jurídica, mèdica i altres ciències que donen suport a la pràctica 
esportiva. 
 

- Incrementar i millorar la xarxa d'equipaments i instal·lacions per a 
l'esport de base i d'alt rendiment. 
 

- Augmentar les actuacions per projectar internacionalment l’esport 
federat. 
 

- Donar suport i promocionar la divulgació esportiva del teixit associatiu, 
que refermi l'esport com part important de la cultura de Catalunya.  
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El Govern aprova el Decret llei de mesures urgents en 
matèria d’habitatge per reforçar la protecció a les 
famílies més vulnerables 
 

• La Generalitat i els ajuntaments tindran dret a tanteig i retracte en 
les operacions de venda de tots els pisos provinents d'execucions 
hipotecàries o dacions en pagament 

 
• El Decret llei preveu sancionar com a infracció greu les entitats 

financeres que no mantinguin en condicions d’habitabilitat els 
pisos, per afavorir actuacions de manteniment i conservació 

 
El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures extraordinàries i urgents per 
reforçar la protecció de les famílies en risc de vulnerabilitat residencial acordat 
a la reunió del Consell Executiu del 3 de març passat i que entrarà en vigor de 
forma immediata. La iniciativa s’ha tirat endavant després que s’hagin detectat 
operacions de comercialització internacional de grans paquets de títols 
hipotecaris i d’habitatges, procedents d’execucions hipotecàries, on viuen 
famílies en situació de vulnerabilitat. Les mesures principals que proposa el 
Decret llei són les següents: 
 

- Dret de tanteig i retracte a favor de la Generalitat o dels ens locals 
en les transmissions de tots els pisos provinents d’execucions 
hipotecàries posteriors a l'abril de 2008. S'aplicarà durant 6 anys, 
fins al 2021 als 72 municipis amb demanda acreditada. Es prioritzarà 
l'adquisició d'habitatges situats en zones amb elevat risc d’exclusió 
social per part de l'Administració. En les operacions de compra de pisos 
d'execució hipotecària, l’entitat haurà de comunicar la venda a la 
Generalitat, que, juntament amb els municipis, tindrà preferència per 
comprar-lo al mateix preu per destinar-lo a lloguer social. 

 
- Obligació d'execució d'obres de rehabilitació dels habitatges buits 

provinents d’execucions hipotecàries o de dació en pagament. En 
6 mesos a partir de l'aprovació del Decret llei, les entitats i altres 
gestors d'actius immobiliaris propietaris d'habitatges d'execucions o de 
dació en pagament estaran obligats a realitzar les obres necessàries 
per garantir el bon estat de l'habitatge o, en cas contrari, podran ser 
sancionats per una infracció greu. Si el pis està en un dels 72 municipis 
amb demanda acreditada, se’n podrà exigir la cessió temporal perquè 
l'Administració realitzi les obres de forma subsidiària i el pugui destinar 
a famílies en risc d'exclusió residencial durant un termini de 10 anys. 

 
- Protecció dels residents en pisos que han estat objecte d’una 

execució hipotecària que hi segueixin vivint en lloguer social. Les 
famílies tindran la consideració de col·lectiu prioritari a l’hora d’obtenir 
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un ajut per pagar el lloguer per garantir la permanència a l’habitatge. Es 
vol evitar així el risc d’un possible doble desnonament. 

 
- Creació del registre administratiu d’habitatges buits. En un termini 

de 3 mesos s’hi hauran d’inscriure els habitatges buits o ocupats sense 
títol provinents de les execucions hipotecàries propietat de les entitats 
financeres o d’altres persones jurídiques. No s’hi hauran d’inscriure els 
habitatges de les persones físiques fins que estigui aprovat el 
reglament que desenvoluparà el registre. 
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Altres acords del Govern 
 
El Govern amplia fins a 66 milions l’aportació al Consorci Mar Parc de 
Salut de Barcelona per contribuir a assolir-ne l’equilibri econòmic i 
financer  
 
El Govern ha aprovat ampliar fins a 66.779.004,37 euros la injecció de capital 
al Consorci Mar Parc de Salut (CMPS) de Barcelona per contribuir a assolir 
l’equilibri econòmic i financer de l’entitat. El Consell Executiu ha aprovat una 
modificació del conveni que el Govern de la Generalitat, a través del 
Departament de Salut, el Servei Català de la Salut (Catsalut) i el Consorci Mar 
Parc de Salut de Barcelona van signar el 4 de maig de 2012. 
 
Es tracta de 30 milions d’euros de recursos addicionals, finançats amb noves 
aportacions a través del Catsalut, amb els quals el Govern vol fer front al 
dèficit de l’entitat corresponent al període del 2008 al 2011, i així assolir 
l’equilibri econòmic i financer de l’entitat. Aquesta aportació de recursos per 
part de la Generalitat s’afegeix a altres compromisos de col·laboració existents 
amb el Consorci, que es concreten en aportacions per al finançament d’obres 
d’ampliació i remodelació d’infraestructures del Parc Sanitari del Mar.  
 
El Consorci Mar Parc de Salut gestiona diversos dispositius, recursos de 
recerca i formació i centre assistencials a la ciutat de Barcelona, entre els 
quals hi ha l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança.  
 
Cessió gratuïta d'un solar a l’Ajuntament de Barcelona per construir-hi 
una llar d’infants  
 
El Govern ha acordat la constitució d’un dret de superfície gratuït, a favor de 
l’Ajuntament de Barcelona, sobre la finca situada a la cruïlla dels carrers 
Ramon Turró i Àlaba de la ciutat per construir-hi una llar d’infants. La 
Generalitat és propietària del terreny, que forma part d’una finca més àmplia 
situada a l’illa de carrers Àlaba, Dr. Trueta, Pamplona i Ramon Turró, on hi ha 
l’Institut Icària. L’acord aprovat segrega 2.032 m2 d’aquest solar, que se 
cedeixen al consistori de Barcelona perquè hi pugui construir una escola 
bressol. El termini de vigència del dret de superfície serà de 30 anys i tindrà 
caràcter gratuït, tenint en compte la finalitat de la nova construcció i els serveis 
que s’hi prestaran. El dret no es podrà transmetre o gravar sense el 
consentiment previ de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’altra banda, el Consell Executiu també ha aprovat acceptar la cessió 
gratuïta d’un solar a Viladecans, que acull l’Institut d’Ensenyament Secundari 
Miramar, en funcionament des del 29 de juny de 1992. El 25 d’octubre de 
2012, el ple de l’Ajuntament de Viladecans va ratificar aquesta cessió gratuïta 
a la Generalitat de Catalunya i ara es regula la situació jurídica i patrimonial 
del solar ofert pel consistori. 
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Decret que unifica la regulació de les entitats col·laboradores del 
Departament d’Interior en matèria de seguretat  

 
El Consell Executiu ha aprovat el Decret que unifica la regulació de les entitats 
col·laboradores del Departament d’Interior en matèria de prevenció i seguretat 
pública. El text, amb voluntat simplificadora i clarificadora, pretén habilitar 
determinades entitats per actuar per compte de l’Administració en matèries 
relatives a la protecció de persones i béns. Així, regula el règim d’intervenció 
administrativa estricta que estableix els requisits necessaris per habilitar 
aquestes entitats i el seu personal tècnic. També regula el règim de 
supervisió, inspecció i, si escau, sanció. 
 
D’aquesta manera, es pretén regular en un únic reglament tot el règim de les 
entitats col·laborades de l’administració en els àmbits competencials del 
Departament d’Interior. Actualment, hi havia una triple regulació: una per part 
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
(DGPEIS) a la Llei de prevenció i seguretat en matèria d’incendis; una altra 
per part de la Direcció General d'Administració de Seguretat (DGAS) a la Llei 
d’espectacles i a la Llei de protecció civil, i, finalment, per part de diverses 
regulacions reglamentàries (d’espectacles i d’autoprotecció).  
 
El nou reglament consta de 7 capítols que fan referència al funcionament de 
les entitats col·laboradores de l’Administració, al personal tècnic habilitat, al 
procediment d’autorització o al règim sancionador aplicable a les entitats, 
entre d’altres. 
 
Alteració dels termes municipals de Sobremunt i de Sant Boi de 
Lluçanès 
 
El Consell Executiu ha aprovat l’alteració dels termes municipals de 
Sobremunt i de Sant Boi de Lluçanès, com a resposta a la voluntat dels dos 
ajuntaments d’ajustar la línia dels seus termes en l’àmbit de la masia Can 
Clara.  
 
El 21 de gener de 2013 l’Ajuntament de Sobremunt va trametre l’expedient 
d’alteració del seu terme, que consistia a segregar 7.637 m2 del municipi de 
Sant Boi de Lluçanès per agregar-los a Sobremunt. El Govern ha aprovat el 
decret d’alteració dels termes a proposta de la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals i d’acord amb els informes 
favorables de la Direcció General d’Administració Local, de la Comissió de 
Delimitació Territorial i del dictamen favorable de la Comissió Jurídica 
Assessora. També s’han tingut en compte les consideracions d’ordre 
geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu que fan necessària o 
aconsellable l’alteració dels termes i el fet que els dos consistoris han adoptat 
acords favorables.  
  



 

 
Acords de Govern. 24.03.2015  
Pl. de Sant Jaume, 4 . 08002 Barcelona . Tel. 93 4024623 . comunicaciogovern.presidencia@gencat.cat 

 

11 

La modificació del límit no suposa cap canvi en la titularitat dels béns, drets, 
accions, usos públics i aprofitaments, ni tampoc de les obligacions, deutes i 
càrregues, ni del personal, dels ajuntaments afectats. El Departament de 
Governació i Relacions Institucionals efectuarà la fitació dels termes. 
Cadascun dels ajuntaments afectats lliurarà a l’altre, mitjançant còpia 
autenticada, els expedients en tràmit que facin referència exclusiva a la zona 
objecte de l’alteració. 
 
Acord amb Sardenya en matèria d’ocupació  
 
El Consell Executiu ha acordat impulsar un marc de col·laboració amb la regió 
autònoma de Sardenya (Itàlia) en matèria d’ocupació. El conveni, que 
formalitzaran la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals, del Departament 
d’Empresa i Ocupació, i l’Agència Regional per l’Ocupació de Sardenya, 
promourà mesures conjuntes per impulsar polítiques en aquest àmbit i 
l’intercanvi d’experiències entre administracions. 
 
La col·laboració es concretarà en: 
 

- La participació en associacions internacionals per presentar propostes 
de projectes en el marc del Programa Erasmus+ o altres programes 
comunitaris d’interès comú.  

 
- L’impuls de projectes internacionals de tipus sectorial, vinculats 

fonamentalment a sectors com el turisme, la nàutica, l’enologia i la 
gastronomia. 

 
- L’avaluació comparativa sobre la implementació del Pla de Garantia 

Juvenil, que inclourà l’organització de dues convencions internacionals, 
una a Barcelona i l’altra a Cagliari, en què es fomentarà el debat i 
l’intercanvi d’experiències. 

 
- La posada en comú de mecanismes i bones pràctiques sobre l’eficàcia 

dels serveis per a l’ocupació amb què compten els dos territoris (com el 
Moncat, el portal de la Generalitat de suport integral a la mobilitat 
exterior, o el Master&Back, programa sard per augmentar la qualificació 
dels seus joves).   

 
Conveni amb el Museu Arqueològic de Zagreb per coorganitzar una 
exposició sobre els ibers a la península Ibèrica 

 
El Consell Executiu ha autoritzat el Departament de Cultura, a través de 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, a signar un conveni de col·laboració 
amb el Museu Arqueològic de Zagreb (Croàcia) per coorganitzar l’exposició 
temporal “Els ibers del nord: vida, mort i ritual a l’altra banda dels Pirineus”.  
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La mostra es podrà veure des de finals de març i fins a finals d’agost al Museu 
Arqueològic de Zagreb i donarà a conèixer la cultura dels pobles ibers de 
l’àrea septentrional de la península Ibèrica. Comptarà, a més, amb un 
simulador virtual que permetrà il·lustrar com treballen els arqueòlegs. En total 
s’hi podran veure prop de 200 objectes procedents, majoritàriament, dels fons 
de les diferents seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
 
Tal com estableix el conveni, el Museu Arqueològic de Zagreb assumirà les 
despeses directes relacionades amb el transport i l'assegurança dels objectes 
en préstec, i també els costos de producció i muntatge de l’exposició i edició 
del catàleg. De la seva banda, el Museu d’Arqueologia de Catalunya posarà 
els recursos humans, tècnics i materials necessaris per dur a terme el 
projecte. L’exposició està cofinançada en un 50% per la Unió Europea, ja que 
forma part del projecte europeu Archéologie et Cultures de l’Âge du Fer en 
Europe (ArCAFE) del programa Cultura 2007-13 de la Unió. 
 
Modificació dels estatuts de tres consorcis participats per la Generalitat 
per adaptar-los a la nova normativa  
 
El Consell Executiu ha aprovat la modificació dels estatus del Consorci del 
Museu Memorial de l’Exili, del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de 
l’Ebre i del Consorci Administració Oberta, amb participació majoritària de la 
Generalitat, per adaptar-los a la normativa vigent. En concret, la modificació 
s’ha fet per adaptar els tres organismes al que estableixen les lleis espanyoles 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i de racionalització del 
sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que 
els estatuts de cada consorci hauran de determinar l’administració pública a la 
qual s’adscriuen. També preveu que el règim pressupostari, de comptabilitat i 
de control, així com el règim jurídic del personal al servei del consorci seran 
els de l’administració pública d’adscripció. La Llei espanyola de racionalització 
del sector públic estableix la regulació dels procediments de separació, 
dissolució i liquidació dels consorcis. 
 
Els estatuts aprovats també adapten a la normativa bàsica el règim jurídic del 
personal que presta serveis als consorcis. 
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