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CAPÍTOL I 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1 
El Consorci del "Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Casa de Caritat", de caràcter local, està constituït per la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona com a entitats fundadores, 
de conformitat amb allò que preveu l'article 87 de la Llei 7/85, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l'article 110 del text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, els 
articles 312 i sg. del Decret 179/1995 de 13 de juny, Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú. 
Així mateix, podran incorporar-se a l'esmentat Consorci altres 
administracions territorials, prèvia adopció dels corresponents 
acords en els que s'estructuri la forma en la que es produirà 
l'assenyalada incorporació i les obligacions que s'assumeixen. 
 
Article 2 
El Consorci, institució de caràcter administratiu, s'anomenarà 
"Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat", 
gaudirà de personalitat jurídica pròpia i tindrà una durada 
indefinida. 
 
Article 3 
El domicili del Consorci resta establert a la ciutat de Barcelona, al 
carrer de Montalegre, número 5. 
 
Article 4 
1. Per al compliment de les seves finalitats i en l’àmbit de les seves 

competències, el Consorci, d’acord amb l’ordenament jurídic, 
tindrà plena capacitat per adquirir, posseir i disposar de béns, 
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celebrar contractes, obligar-se i exercitar les accions previstes en 
les lleis. 

2. L’exercici d’aquesta capacitat vindrà delimitada pels presents 
Estatuts i per les disposicions i les resolucions dictades pel 
Consorci. 

3. Per a l’exercici de les seves competències, el Consorci té 
reconegudes les potestats reglamentària i d’organització interna, 
tributària referida a taxes, financera, de programació i 
planificació, d’investigació, d’atermenament i de recuperació 
d’ofici de llurs béns, i de revisió d’ofici de llurs actes i acords, i 
les prerrogatives de presumpció de legitimitat i d’executivitat 
dels seus actes, d’inembargabilitat dels seus béns i de prelació, 
preferència i demés prerrogatives dels seus crèdits en els termes 
previstos a les lleis. 

 
Article 5 
1. Són fins del Consorci: 

- Aglutinar i difondre aquelles tendències més innovadores, 
dins de l'àmbit de les arts i del pensament; 

- Impulsar totes les formes d'expressió artística i de reflexió 
humanística, així com tots aquells aspectes incardinats dins el 
procés de creació, producció i difusió de la cultura. 

- Potenciar els mecanismes de comunicació, interrelació i 
coneixement entre les iniciatives culturals contemporànies del 
país, i en particular, de la ciutat de Barcelona i els moviments 
creatius contemporanis internacionals -especialment dins el 
marc europeu-. 

I, en particular: 
- Fomentar les iniciatives dins de l'àmbit de les arts plàstiques i 

de les disciplines urbanístiques, de l'anàlisi de l'arquitectura i 
el disseny, de les noves fórmules d'expressió audiovisual i del 
de la reflexió filosòfica i humanística; 

- Impulsar idees i projectes artístics sorgits de la iniciativa 
creadora dels ciutadans; 

- Desenvolupar una funció activa en ordre a l'extensió del 
consum de béns culturals a tots els sectors de la societat, i en 
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especial, potenciar la capacitat de participació activa de les 
persones adultes en la vida social i cultural; 

- Promoure programes de formació, mitjançant actuacions 
pròpies directes en el camp dels serveis educatius i a través 
de convenis amb universitats i Escoles Universitàries, seguint 
les directrius marcades per la normativa vigent; i 

- Atendre la programació d'iniciatives d'interès internacional les 
quals permetin situar la ciutat de Barcelona dins els circuits 
culturals internacionals i, al mateix temps, revaloritzar el seu 
patrimoni artístic. 

2. Atès el caràcter de corresponsabilitat que ostenten la Diputació 
de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, entitats integrants del 
Consorci, en relació a l'espai on se situa aquest -antiga Casa de 
Caritat-, el Consorci detindrà la titularitat dominical de l'esmentat 
espai i, conseqüentment, li correspondrà adoptar els pertinents 
actes de disposició d'aquests espais. 

 
Article 6 
El Consorci gestionarà els seus serveis d'acord amb les formes 
previstes a la legislació de Règim Local. 
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CAPÍTOL II 
 
RÈGIM ORGÀNIC 
 
Article 7 
Seran òrgans de govern i gestió de l'entitat consorciada: 
 

a) El Consell General 
b) La Presidència 
c) La Presidència Executiva 
d) La Direcció General 

 
Article 8 
El Consell General constituirà l'òrgan superior de govern, mitjançant 
el qual haurà de regir-se el Consorci, i amb capacitat per adoptar 
quantes resolucions consideri escaients per al bon funcionament i 
assoliment dels seus fins. 
 
Article 9 
El consell General tindrà la composició següent: 
a) Presidència: la persona titular de la presidència de la Diputació 

de Barcelona. 
b) Vice-presidència: la persona titular de l’alcaldia de l’Ajuntament 

de Barcelona. 
c) Presidència Executiva: la persona designada d’acord amb les 

previsions de l’article 15 dels presents estatuts. 
d) Vocals: en nombre de disset, designats, dotze per la Diputació de 

Barcelona, i cinc per l’Ajuntament de Barcelona. 
e) La persona que ocupi la Direcció General, que també tindrà la 

condició de vocal.  
 
Article 10 
Correspondrà al Consell General: 

1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en 
ordre a la realització de les finalitats del "Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona. Casa de Caritat". 
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2. Impulsar la realització del programa de desenvolupament del 
Centre, garantint la correcta actuació de tots els organismes 
associats. 

3. Aprovar les línies generals de programació. 
4. Exercir el control i la fiscalització de la resta d’òrgans del 

Consorci. 
5. Aprovar els reglaments i les ordenances 
6. Aprovar el pressupost i les seves modificacions d’acord amb les 

bases d’execució, disposar les despeses en matèria de la seva 
competència i aprovar el compte general; tot això d’acord amb 
el que disposa la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes Locals 

7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i la creació d’òrgans 
desconcentrats. 

8. Acceptar la delegació de competències feta per altres 
administracions públiques. 

9. Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
10. Atorgar la concessió de béns o serveis per més de cinc anys, 

sempre que la seva quantia excedeixi del 20% dels recursos 
ordinaris del pressupost del Consorci. 

11. Aprovar operacions financeres o de crèdit, quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci, així com les operacions de crèdit previstes a l’article 
158.5 de la L 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals. 

12. Imposar i ordenar les taxes. 
13. Alienar béns, quan la seva quantia excedeixi del 20% dels 

recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
14. Aprovar la cessió gratuïta de béns immobles, a títol de 

propietat, a altres administracions o institucions públiques. 
15. Adoptar els acords relatius a les propostes d'integració de nous 

organismes al Consorci. 
16. Adoptar els acords relatius a la modificació dels Estatuts. 
17. Adoptar els acords relatius a la dissolució del Consorci. 
18. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a les 

comeses pròpies del Consorci, la L 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi al Ple de 
l’entitat local amb el caràcter d’indelegable. 

 
Article 11 
Els membres del Consell General exerciran el seu càrrec, en el 
termini determinat a l'acte del seu nomenament, fins un màxim de 
quatre anys coincidint amb el mandat de les entitats consorciades, i 
podran ésser reelegits indefinidament. 
 
Article 12 
La Presidència podrà sol·licitar la presència dels càrrec directius, o 
d'altres persones que consideri escaients, perquè assisteixin, amb 
veu i sense vot, a les reunions del Consell General, a fi i efecte 
d'informar o assessorar en relació als assumptes que es tractin. 
 
Article 13 
La Presidència del Consorci, que serà exercida per la persona titular 
de la presidència de la Diputació de Barcelona, tindrà atribuïdes les 
competències següents: 

1. Exercir la representació institucional i l’alta direcció del 
Consorci. 

2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del 
Consell General, dirigir les deliberacions i decidir els empats 
amb vot de qualitat. 

3. Exercir en cas d'urgència les funcions encomanades al Consell 
General, donant compte de les resolucions en la següent 
reunió. 

4. Nomenar la persona que ocupi la Presidència Executiva del 
Consorci. 

5. Nomenar la persona que ocupi la Direcció General. 
6. Aprovar les operacions de crèdit en els supòsits no reservats 

al Consell General i concertar les operacions de tresoreria. 
7. Exercir la direcció superior del personal, que inclou 

l’acomiadament del personal laboral, donant-ne compte al 
Consell General en la primera sessió que tingui lloc. 

8. Exercir les accions judicials i administratives i la defensa del 
Consorci. 
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9. Aprovar la liquidació del Pressupost. 
10. Nomenar la persona que exerceixi la Tresoreria del Consorci. 
11. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a 

les comeses pròpies del Consorci, la L 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi a la 
Presidència de l’entitat local amb el caràcter d’indelegable. 

 
Article 14 
1. La Vice-presidència és l’òrgan de govern que substituirà la 

Presidència del Consorci i assumirà les seves atribucions en els 
casos de vacant, absència o malaltia. 

2. La Vice-presidència del Consorci serà exercida per la persona 
titular de l’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Article 15 
1. La persona que ocupi la Presidència Executiva serà nomenada 

per la Presidència del Consorci, per un període de quatre anys 
coincidint amb el del mandat dels òrgans de govern, i això sense 
perjudici de nomenaments successius. 

2. La persona en qui recaigui el nomenament de la Presidència 
Executiva podrà tenir la condició o no de membre electe; en el 
cas de no tenir-la, el seu règim serà el de personal eventual o 
laboral d’alta direcció. 

3. Correspon a la Presidència Executiva: 
a.  Exercir la representació institucional del Consorci sempre que 

aquesta representació no sigui assumida directament per la 
Presidència o per la Vice-presidència. 

b. Substituir, en cas de malaltia, absència o vacant, les persones 
que ocupin els càrrecs de la Presidència i Vice-presidència. 

c. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació la quantia 
dels quals excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci, i sempre que no tinguin una durada 
superior a quatre anys. 

d. Aprovar els projectes d’obres i de serveis. 
e. Adquirir béns i drets quan el seu valor superi el 5% dels 

recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 
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f. Aprovar les modificacions del pressupost en els supòsits no 
reservats al Consell General, d’acord amb les seves bases 
d’execució. 

g. Aprovar l’establiment o la modificació dels preus públics quan 
no cobreixin el cost del servei. 

h. Aprovar convenis amb altres entitats l’import dels quals 
superi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost del 
Consorci. 

i. Exercir aquelles altres competències que, essent inherents a 
les comeses pròpies del Consorci, la L 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, atribueixi a la 
Presidència i al Ple de l’entitat amb el caràcter de delegables i 
que no hagin estat assignades a un altre òrgan del Consorci. 

 
Article 16 
La Direcció General del Consorci assumeix la direcció del Centre, 
corresponent-li les competències següents: 
1. En l’àmbit de les seves competències, executar els acords i els 

decrets dels òrgans de govern del Consorci. 
2. Organitzar i supervisar els serveis. 
3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el 

correcte desenvolupament del Centre. 
4. Assumir la representació oficial del Centre. 
5. Exercir el comandament directe en matèria de personal. 
6. Aprovar i adjudicar els expedients de contractació, sempre que la 

seva quantia no excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del 
Consorci, ni tinguin una durada superior a quatre anys. 

7. Gestionar econòmicament el Centre, reconèixer les obligacions i 
ordenar els pagaments. 

8. Aprovar l’establiment i la modificació dels preus públics quan 
cobreixin el cost del servei. 

9. Aprovar convenis amb altres entitats l’import dels quals no superi 
el 5% dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci. 

10. Les restants atribucions que el Consell General i la resta d’òrgans 
de govern li encomanin. 

 

  
 

8 



 

CAPÍTOL III 
 
RÈGIM FUNCIONAL 
 
Article 17 
El Consorci comptarà amb un Secretari i un Interventor, els quals 
assistiran, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell General. 
Aquests càrrecs seran exercits per personal de la Diputació de 
Barcelona legalment habilitat. 
 
Article 18 
El règim de convocatòria i desenvolupament de les sessions, així 
com el d'adopció d'acords, s'acomodaran a allò que es preveu a la 
legislació de Règim Local. 
 
Article 19 
El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria de la Presidència, 
dues vegades a l'any en sessió ordinària. Quan circumstàncies 
excepcionals ho requereixin, la Presidència podrà convocar sessió 
extraordinària per pròpia iniciativa, o a petició d'un terç dels seus 
membres. 
 
Article 20 
El Consell General crearà la Comissió Especial de Comptes que 
tindrà la composició i finalitats que preveu l’article 116 de la Llei de 
Bases de Règim Local. 
 
Article 21 
La convocatòria per a la celebració de les sessions de qualsevol dels 
seus òrgans col·legiats es comunicarà per escrit a cadascun de llurs 
respectius membres, amb un mínim de cinc dies d'antelació respecte 
la data en que aquelles hagin de celebrar-se, amb l’excepció dels 
casos d'urgència. 
 
Article 22 
La convocatòria expressarà lloc, dia i hora, així com tots els 
assumptes que hagin de tractar-se. 
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Article 23 
1. Per a la validesa dels acords hauran d'ésser-hi presents o 

representats, en primera convocatòria, la meitat més un dels 
membres de l'òrgan col·legiat. En segona convocatòria, mitja 
hora després,  es requereix l'assistència d'un terç del nombre 
legal dels seus membres que mai no podrà ser inferior a tres. 

2. Els acords es prendran per majoria de vots, llevat dels casos 
següents:  
a. Els acords per a l’adopció dels quals la L 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local, exigeixi la majoria 
absoluta del nombre legal de membres. 

b. Els acords relatius a la modificació d'aquests Estatuts, a 
l'admissió de nous membres en el Consorci i a la dissolució o 
liquidació d'aquest ens, com també qualsevol altre que 
comporti noves aportacions econòmiques, requeriran, a més 
de la majoria absoluta a que fa referència l'apartat anterior, la 
ratificació de les respectives entitats que integren el Consorci. 

 
Article 24 
Podran adoptar-se acords sobre aquelles qüestions que, no estant 
incloses a l'ordre del dia, tinguin relació directa o indirecta amb les 
que figurin en ell i siguin admeses a discussió pel President. 
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CAPÍTOL IV 
 
RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 25 
El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la 
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària, de 
control i comptabilitat. 
 
Article 26 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels recursos 
següents: 
- Aportacions dels ens consorciats. 
- Taxes i preus públics. 
- Rendiment dels seus serveis. 
- Subvencions i d'altres ingressos de dret públic o privat, i en 

especial, els procedents d'iniciatives de mecenatge i 
esponsorització. 

 
Article 27 
1. Les despeses de conservació i manteniment dels serveis i 

elements comuns del Centre seran cobertes amb les aportacions 
de les entitats que l'integren. 

2. Les despeses de primera instal·lació i d'inversions originades per 
les infrastructures i elements comuns del Centre seran satisfetes 
per les entitats consorciades en les proporcions que es pactin per 
cadascun dels projectes que el seu dia s'aprovin. 

3. La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona aportaran 
anualment, una quantitat del 75 % i el 25 %, respectivament per 
atendre les despeses corrents originades pel funcionament i les 
activitats del Centre. 
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CAPÍTOL V 
 
DEL PERSONAL 
 
Article 28 
1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de 

les seves finalitats. El seu nombre, categories i funcions vindran 
determinades en la plantilla i en la relació de llocs de treball 
aprovades pel Consell General. 

2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i 
modificats atenent els principis d'eficàcia, economia i 
racionalització de recursos, en el marc de la legislació aplicable a 
l'Administració Local. 

3. La selecció del personal del Consorci es farà d'acord amb els 
principis d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. 
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CAPÍTOL VI 
 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
Article 29 
La dissolució del Consorci es produirà: 
1. Per disposició legal. 
2. Per impossibilitat de complir les seves finalitats. 
3. Per acord del Consell General del Consorci, ratificat pels òrgans 

competents de les entitats consorciades. 
4. Per acord de les entitats consorciades. 
 
Article 30 
1. En cas de dissolució del Consorci, cessarà la representació de 

tots els òrgans per realitzar nous contractes i contraure noves 
obligacions, nomenant-se, a l'efecte, una Comissió Liquidadora. 

2. L'acord de dissolució haurà de contenir els criteris de liquidació 
del Consorci, així com la reversió automàtica a cada ens 
consorciat dels seus béns i drets, determinant l'assumpció de les 
obligacions respectives. 

3. L'acord de dissolució del Consorci haurà de respectar tots els 
drets del seu personal, d'acord amb la legislació vigent. 

 
Article 31 
La Comissió Liquidadora procedirà a dividir entre les entitats 
consorciades els béns del Consorci, tant el sòl com els drets 
edificatoris, fins i tot els revertibles derivats dels drets de superfície. 
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CAPÍTOL VII 
 
REFERÈNCIA A LLEIS 
 
Article 32 
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. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
El Consell General podrà aprovar un Reglament de Règim interior 
per a la regulació de l'organització i funcionament intern del Centre. 
Els presents Estatuts entraran en vigor quan hagin estat aprovats 
pels òrgans competents dels ens consorciats. 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 16 de juny de 2003  
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