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FONAMENTS

La  necessitat  de  fer  més  rendibles  socialment,  professionalment  i 
intel·lectualment les inversions que els nostres ajuntaments materialitzen en 
l’àmbit  de  la  cultura,  i  amb  la  voluntat  de  promoure  l’intercanvi  d’idees  i 
realitzacions entre les diferents ciutats, el març de 2001 els ajuntaments de 
Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Mataró, Olot, Reus, 
Sabadell,  Totosa,  Vic  i  Lleida  van  donar  suport  a  Transversal,  Revista  de 
cultura contemporània. A partir d'aquesta col·laboració inicial, es va articular la 
Xarxa Transversal, constituïda com a Consorci el novembre de 2005 per les 
ciutats de Reus, Olot, Sant Cugat del Vallès, La Seu d'Urgell, Mataró, Manresa, 
Lleida,  Vilanova  i  la  Geltrú,  Granollers,  Girona,  Figueres,  Vic,  Tortosa  i 
Perpinyà, i que des de llavors s'ha estructurat a l'entorn de les propostes que 
els  Regidors  de  cultura,  els  tècnics  d’Arts  Visuals  i  Arts  Escèniques  de  les 
ciutats consorciades han projectat i executat de manera conjunta. 
L'any 2011 es va creure necessari obrir un procés de reflexió i reformulació de 
la Xarxa, que s'ha materialitzat amb l'elaboració d'un Pla Estratègic que ha 
revisat,  ampliat  i  definit  de nou els  objectius  i  mètodes de treball,  per  tal 
d'adaptar-los a les conclusions del balanç dels anys de funcionament i a les 
necessitats de futur. El replantejament ha de suposar iniciar una nova etapa 
per Transversal basada en la renovació del compromís de les ciutats que en 
formen  part  amb  uns  principis  comuns  i  amb  unes  línies  de  treball  que 
responguin a aquests principis.
Transversal és doncs una xarxa de ciutats intermedies que assumeixen, des de 
l'administració local, el repte de garantir i estendre els drets culturals tot fent 
una aposta per la cultura i la creació contemporànies en un marc de treball 
col·laboratiu.

Aquesta voluntat ha de permetre:
- Compartir les experiències, la informació, les programacions, les eines de 
gestió i tot allò que pugui ésser útil per a l’optimització de l’activitat particular 
de cada ciutat i general del país.
- Endegar polítiques, programes i projectes culturals que amb la implicació dels 
diferents  ajuntaments  esdevinguin  productes   qualitativament  i 
quantitativament importants.
-  Fer  servir  l’associació  per  optimitzar  al  màxim les activitats,  programes i 
projectes particulars de qualitat de cada ciutat i aquells que la xarxa decideixi 
produir.
-  Difondre  en  el  territori  les  produccions  pròpies  de  qualitat  dels  diferents 
ajuntaments així com les coproduccions i activitats de la pròpia xarxa, creant 
canals estables d’informació, difusió i consum.
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- Afavorir la creació pròpia i la general del país impulsant, entre tots, accions i 
polítiques de promoció, producció i  difusió dels nostres creadors i  les seves 
obres.
-Fer  de  plataforma  que  permeti  generar  i  compartir,  de  forma  eficient  i 
creativa, activitats culturals entre els consorciats.
-Liderar la reflexió i la implementació de les polítiques culturals municipals.
-Ampliar  horitzons  culturals  dels  municipis,  connectant-los  entre  ells  i  amb 
altres agents.
-Aportar instruments que facilitin el desenvolupament de projectes culturals als 
municipis consorciats a partir del treball conjunt.
-Estendre llenguatges i formats artístics, assumint risc i innovant.
-Assolir un major equilibri i cohesió territorial en l'activitat i produccció cultural. 

Per tot això proposem la creació del Consorci Transversal, Xarxa d’Activitats 
Culturals que es regirà pels següents Estatuts:

Article 1

Amb  la  denominació  de  Consorci  Transversal,  Xarxa  d’activitats 
culturals“CTXAC”  es  constitueix  un  consorci  a  l’empara  del  que  preveu  el 
Conveni  Marc  Europeu  sobre  cooperació  transfronterera  entre  entitats 
territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre 
cooperació transfronterera entre entitats territorials, suscrit a Bayona, 10 de 
març de 1995, l’article 87 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases 
de Règim Local, amb el nou redactat efectuat per la Llei 57/2003 de mesures 
per a la modernització del govern local i pel text refòs de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya aprovada
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

1. El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix 
com a entitat pública de caràcter associatiu, integrada pels següents membres:
a) Ajuntament de Figueres
b) Ajuntament de Girona
c) Ajuntament de Granollers
d) Ajuntament de La Seu d’Urgell
e) Ajuntament de Lleida
f) Ajuntament de Manresa
g) Ajuntament de Mataró
h) Ajuntament d’Olot
i) Ajuntament de Reus
j) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
k) Ajuntament de Perpinyà
l) Ajuntament de Vic
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m) Ajuntament de Sant Cugat
n) Ajuntament de Tortosa

Article 2
1.Només  es  podran  adherir  al  Consorci  altres  administracions  públiques  i 
entitats  privades sense  ànim de lucre  que tinguin  finalitats  d’interès públic 
concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci.
2.Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent 
procediment:

-A través del  Consell  Directiu es fixaran uns criteris d'admissió  de caràcter 
objectiu.
-Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la 
xarxa, la Comissió Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte.
-Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà 
ratificada pel Consell Directiu per majoria absoluta.

3.Les  ciutats  que  no  siguin  membres  del  Consorci  podran  participar  dels 
projectes i propostes que impulsi el mateix, pagant el cost que es determini 
per la Comissió Permanent.

Article 3

1.  El  “CTXAC”  gaudeix  de  personalitat  jurídica  pròpia  i  de  plena  capacitat 
jurídica i d’obrar per crear i gestionar serveis i activitats d’interès local, dintre 
de l’àmbit de les seves finalitats estatutàries definides.

2. El present consorci té caràcter local, per tant, el seu funcionament i actuació 
es regirà pels presents estatuts i per la normativa de règim local, i per la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.

Article 4

1. El domicili del Consorci és a Olot, carrer Sant Esteve 29, “Can Trincheria”.
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà 
variar  establint-se  sempre  en  algun  dels  municipis  integrants  de  la  xarxa, 
excepte el municipi de l’Estat francès, al qual no pot estendre’s la rotació del 
domicili de la seu. El canvi de domicili serà prèviament acceptat per acord del 
Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens consorciats, publicar-lo 
en el BOP i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració local.
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Article 5

La  duració del Consorci serà de 10 anys, a comptar de la data de la sessió 
constitutiva del Consell Directiu.

Article 6

L’objecte i finalitats del CTXAC són:
a) Prestar serveis culturals als municipis integrants de la xarxa.
b) Incentivar l’ intercanvi d’iniciatives culturals entre els diversos municipis i 
altres elements integrants de la xarxa.
c) Facilitar el re-equilibri territorial dels serveis culturals als ciutadans.
d) Optimitzar  els  recursos materials  i  humans que cadascun dels  municipis 
destina als serveis culturals.
e)  Promoure  iniciatives  de  producció  en  tots  els  àmbits  de  la  creació 
contemporània: arts visuals, escèniques, musicals, multimèdia, literària, etc.
f)  Captar  recursos  externs  provinents  d’altres  administracions  o  espònsors 
privats.
g)  Editar  tota  mena  de  publicacions,  en  qualsevol  suport,  especialment 
adreçades al debat sobre la creació contemporània.
h) Facilitar  l’  intercanvi entre els gestors culturals,  tècnics i  polítics,  de les 
ciutats integrants del Consorci.
i) Promoure i organitzar cursos de formació en matèria de gestió cultural.
j)  Coordinar  els  esforços  o  objectius  de  les  persones  i  de  les  entitats 
interessades a aconseguir els mateix que el Consorci declara com a propis, o 
bé d’altres anàlegs o concomitants, i estimular la seva participació.
k) Qualsevol altre finalitat que els membres consorciats vulguin encomanar-li 
en el terreny de la cultura.

Article 7

Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:

a) El Consell Directiu
b) El President
c) Els vicepresidents
d) La Comissió Permanent
e) La Gerència

Article 8

1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició 
següent:
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a) President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura 
d’una de les ciutats que integren la Xarxa d’activitats culturals.
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de 
cultura de dues o més ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals
c) President d’Honor: En reconeixement del paper impulsor de la xarxa que ha 
exercit  l’Ajuntament  de  Lleida,  recaurà  en  l’alcalde,  o  per  delegació,  en  el 
regidor de cultura de l’Ajuntament de Lleida
d) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat
e) El gerent/a del Consorci.

2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del 
seu càrrec, correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que 
exigeixin  aquests  Estatuts,  a  l’òrgan  competent  de  cadascun  dels  ens 
consorciats.

Article 9

Són atribucions del Consell Directiu:

a) Nomenar el gerent.
b) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la 
seva liquidació.
c) Aprovar l’inventari de béns del Consorci
d)  Disposar  i  alienar  béns  i  drets  del  Consorci  que  superin  el  25  % dels 
recursos  ordinaris  del  Pressupost,  així  com  els  contractes  i  concessions 
plurianuals,  quan l’import acumulat  de  totes les seves anualitats superi  el 
percentatge indicat, referit als recursos oridinaris del primer exercici.
e) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
f) Censurar els comptes.
g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius 
per la seva admissió i ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre 
nous membres. 
h) Modificar els Estatuts.
i) Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals.
j) Dissoldre el consorci i liquidar-lo.
k) Aprovar la plantilla de personal i  la relació de llocs de treball  i  fixar les 
retribucions complementàries.
l) Controlar els òrgans de govern.
m) Aprovar el programa d’actuació del consorci i la memòria formulada pel 
gerent anualment.
n) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del 
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Pressupost,  excepte les de tresoreria o operacions de prèstec a curt termini, 
l’aprovació  de  la  concertació  de  les  quals  correspondrà  a  la  Comissió 
permanent. 
o) Acceptar donacions, llegats i herències en favor del consorci.
p) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels 
recursos ordinaris del pressupost del Consorci.
q)  Autoritzar  les  despeses  que  superin  el  25% dels  recursos  ordinaris  del 
pressupost del consorci.

Article 10

1. El Consell Directiu es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades l’any, una 
vegada per semestre.
2.  Quan  circumstàncies  extraordinàries  ho  requereixin,  el  president  pot 
convocar sessió extraordinària, per pròpia iniciativa, o a petició d’un terç dels 
membres del consell directiu.
3. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà  al  que  disposa  la  legislació  de  règim  local  per  als  plens 
municipals. En el cas de les convocatòries, s’efectuaran 10 dies abans de la 
seva celebració.
4. Com a especificitat, es permet la delegació del vot, de forma expressa, d’un 
membre  del  Consell  Directiu  en  un  altre  membre  del  mateix,  així  com la 
delegació del vot, de forma expressa, d’un representant de cada Corporació 
consorciada en un altre representant extern, per ell designat.

Article 11

1.  La presidència l'exercirà,  per  un període de 2 anys,  renovables per  una 
vegada, fins a 4 anys, un dels presidents dels ens locals consorciats, que es 
postuli per exercir-la i que sigui votat per la majoria de municipis membres a 
través d'un procés intern d'elecció en el si del Consell Directiu.
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president 
haurà de presentar els seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la 
major diversitat representativa, tant política com territorial.
2. El  President  del  Consell  Directiu  ho  serà  també del  Consorci,  i  en  serà 
representant a tots els efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder 
previ i especial davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol 
ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, públiques i privades, 
físiques i jurídiques.
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les 
delegacions que estimi pertinents en favor del President d’Honor,  la Comissió 
Permanent  o del gerent del Consorci.
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Article 12

Són atribucions del President:
a) Representar el Consorci.
b) Redactar l’ordre del dia, convocar , presidir i aixecar les sessions i dirimir els 
empats amb el vot de qualitat.
c) Ordenar la publicació dels acords del Consorci.
d) Nomenar , separar i sancionar el personal.
e) Aprovar els actes d’execució del pressupost.
f) Exercir accions judicials i administratives en cas d’ urgència.
g) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que no superin l’import del 15% 
dels recursos ordinaris o no afectin més d’un exercici econòmic.
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 
pressupost  del  Consorci,  competència  que  exercirà  indistintament  amb  el 
Gerent del Consorci

Article 13

La  Comissió  Permanent   tindrà  un  paper  central  en  la  direcció  política 
quotidiana de la xarxa. Estarà formada per:
a) El President
b) els vicepresidents
c) el President d’Honor
c) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps 
d'àrea, coordinadors, directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten 
els càrrecs amb veu i sense vot.
e) el Gerent, amb veu i sense vot, que n’exercirà de secretari.

Article 14

Són atribucions de la Comissió Permanent:
a) Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari
b) Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes, especialment els de llarga 
durada.
c) Controlar el compliment del programa d’activitats
d) Proposar al Consell Directiu l’aprovació del pressupost
e) Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que 
desplegui aquests Estatuts.
f) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió 
de  nous  membres  al  Consorci.  Aquesta  decisió  serà  ratificada  pel  Consell 
Directiu.
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g) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de 
treball i fixar les retribucions complementàries.
h)  Presentar  a  aprovació  del  Consell  Directiu  el  programa  d’actuació  del 
consorci i la memòria formulada pel gerent anualment.
i) Exercir accions judicials i administratives, amb caràcter ordinari
j) Aprovar la liquidació del Pressupost
k) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels 
recursos  ordinaris  del  Pressupost,  així  com  els  contractes  i  concessions 
plurianuals, quan l’import acumulat de  totes les seves anualitats no superi el 
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del primer exercici.
l) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada 
dins de cada exercici econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris 
del Pressupost i aprovar les operacions de tresoreria o operacions de prèstec a 
curt termini, qualsevol que sigui el seu import. 

Article 15

1. La Comissió Permanent és reunirà un cop a cada dos mesos com a mínim.
2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, 
s’acomodarà  al  que  disposa  la  legislació  de  règim  local  per  als  plens 
municipals.
3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, 
tenint en compte, en cas d’empat, el vot de qualitat del President.

Article 16

1. El Consell Directiu nomenarà un gerent, que haurà d’estar professionalment 
capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de personal eventual del 
Consorci.
2.  Correspon  al  gerent,  a  més  de  les  funcions  i  competències  que 
específicament li encomani o delegui el Consell Directiu:
a) Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del 
President/a
b) Exercir la direcció superior del personal
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres
d) Elaborar l’avantprojecte el pressupost
e)  Elaborar  el  programa  d’activitats  i  formular  la  memòria  de  la  tasca 
realitzada en cada exercici econòmic
f) Proposar els actes d’execució del pressupost
g) Proposar un pla anual d’adquisicions
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del 
pressupost,  competència  que  exercirà  indistintament  amb  el  President  del 
Consorci.
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i) Ordenar pagaments.
j) Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter 
tècnic.
k) Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot.

Article 17

Els actes administratius que emanen del President, de la Comissió Permanent o 
del Gerent, no posen fi a la via administrativa i seran susceptibles de recurs 
d’alçada davant el  Consell  Directiu,  d’acord amb les  disposicions  de la  Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú.
Els  actes  del  Consell  Directiu  posen  fi  a  la  via  administrativa  i  s’hi  podrà 
interposar, si s’escau, recurs contenciós administratiu.
La  jurisdicció  competent  per  conèixer  dels  litigis  sorgit  de  l’aplicació  i 
funcionament  del  present  Consorci  es  residenciaran  davant  del  Tribunals 
contencios-administratiu d’acord amb la distribució de competències efectuada 
per la Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Article 18

Els acords adoptats amb les formalitats i els quòrums exigits per la llei i els 
estatuts, obligaran als ens consorciats en la mesura que els afecten.

Article 19

Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell 
Directiu  d’entre funcionaris  d’administració  local  amb habilitació  de caràcter 
nacional, o persona en qui expressament deleguin.

Article 20

El règim econòmico-financer del consorci, serà el que estableix la normativa 
vigent  per  als  ens  locals  en  matèria  pressupostària  i  de  gestió  dels  seus 
recursos econòmics.

Article 21

La hisenda del CTXAC estarà constituïda per:
a) Aportacions dels ens consorciats, determinades en el moment de l’aprovació 
del pressupost anual.
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b) Preus públics que puguin establir i percebre per a la prestació de serveis i 
activitats.
c) Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
d) Préstecs i emprèstits.
e) Adquisicions a títol lucratiu en favor seu.
f) Altres recursos que la legislació d’hisendes locals reconeix en favor de les 
entitats supramunicipals.

Article 22

1.  Les  aportacions  dels  ens  consorciats  es  consideraran  ingressos  de  dret 
públic a tots els efectes.
2. Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les 
despeses i  les adquisicions patrimonials  necessàries per al  compliment dels 
objectius del consorci.
3. Els acords del consorci que suposin aportacions de caràcter extraordinari per 
part dels ens consorciats han de ser adoptats per majoria del Consell Directiu.
4. La responsabilitat de les parts consorciades per les actuacions derivades del 
consorci estarà dins el límit de la seva participació financera en el mateix.

Article 23

El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la 
normativa vigent sobre hisendes locals. El gerent en prepararà l’avantprojecte, 
basant-se en les aportacions determinades segons l’article anterior, i, quan el 
President  i  l’Interventor  hagin  emès  el  seu  informe,  s’elevarà  al  Consell 
Directiu per a la seva aprovació.

Article 24

El règim de comptabilitat i de rendició de comptes del consorci serà el de la 
comptabilitat pública local.
Anualment  s’elaborarà  un Balanç de situació  i  un Compte  de resultat,  que 
seran objecte d’auditoria externa independent.
La contractació  del  consorci  s’adequarà a la  legislació  de contractes  de les 
administracions públiques, i la prestació de serveis s’atendrà a la normativa 
reguladora dels serveis públics locals.

Article 25

1. Els béns adscrits  al  Consorci  pels diferents ens consorciats conserven la 
seva qualificació i titularitat originària.
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2. Les facultats de disposició limitades que es puguin reconèixer al Consorci 
sobre  els  béns  esmentats  seran  les  que  constin  als  acords  de  cessió 
corresponents i es limitaran sempre a les finalitats estatutàries del Consorci.
3. Els béns adquirits pel CTXAC s’integren en el seu patrimoni, al qual seran 
d’aplicació  les  normes  reguladores  del  patrimoni  dels  ens  locals  i  de  la 
qualificació jurídica dels seus béns.

Article 26

1.  Cadascun  dels  ens  consorciats  podrà  separar-se’n,  sempre  que doni  un 
preavís al mateix Consorci abans de la finalització de l’exercici en curs, que 
estigui  al  corrent  en  el  compliment  de  les  obligacions  i  els  compromisos 
anteriors i que en garanteixi el compliment dels pendents.
2. Un cop rebut el preavís de separació d’algun membre, es reunirà el Consell 
Directiu  per  tal  d’impulsar,  si  s’escau,  les  modificacions  estatutàries  i 
pressupostàries oportunes, o eventualment, la dissolució del Consorci.

Article 27

La  modificació  dels  presents  Estatuts,  requerirà  la  prèvia  aprovació,  per 
majoria absoluta, del Consell Directiu, i es seguirà amb el mateix procediment 
que per a la seva aprovació, d’acord amb l’article 313 del Reglament d’obres, 
activitats i  serveis dels ens locals,  aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny.

Article 28

El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Per acord dels dos terços dels ens consorciats.
b) Per impossibilitat de continuar en funcionament.
c) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé 
inoperant, previ acord per majoria unànime dels restants.
d) Per incompliment de l’objecte.
e) Per transformació del consorci en un altre ens.

Article 29

L’acord de dissolució  ha de contenir  els  criteris  de liquidació  del  consorci  i 
també la reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, i s’ha de 
determinar l’assumpció de les obligacions respectives.
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DISPOSICIÓ FINAL

Els presents  estatuts  es publicaran en els  Butlletins  oficials  de la  província 
corresponents, entraran en vigor el dia següent de la publicació extractada dels 
mateixos al DOGC.

PG-139379 (05.321.053)
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