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Número de registre 3338

CONSORCI GLOBALLEIDA
Edicte d’aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci
Aprovació definitiva de la modificació dels Estatuts del Consorci GLOBALleida
El Consell General de GLOBALleida, en sessió de 4 de novembre de 2016, va aprovar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci GLOBALleida,
La modificació aprovada afecta a l’article 18. El President o la Presidenta
Durant el període d’informació pública no s’han presentat reclamacions ni/o al·legacions, i en conseqüència
la modificació ha esdevingut definitiva deixant-se constància d’aquest fet mitjançant resolució de la
Presidència núm.2/2017.
De conformitat amb el que disposen els articles 313 i 160 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals es publica el text refós dels Estatuts amb la incorporació de les modificacions aprovades.
ESTATUTS DEL CONSORCI GLOBALLEIDA
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Denominació, institucions consorciades i adherides
1. Amb la denominació de Consorci GLOBALleida, es constitueix un Consorci en el que hi participen com a
institucions consorciades, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida, la Universitat de Lleida, la Cambra
Oficial de Comerç i Indústria de Lleida i la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega.
2. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o privades que
vulguin col·laborar amb les finalitat del Consorci, efectuar les aportacions o prestar les activitats que en
constitueixin l’objectiu.
3. Podran adherir-se a GLOBALleida aquelles entitats i institucions que manifestin la voluntat de col·laborar
en les finalitats del Consorci en els termes establerts en el corresponent conveni d’adhesió.
Article 2. Domicili
El domicili del Consorci serà el que determini el seu Consell General en l’àmbit de la demarcació de Lleida.
Article 3. Objecte i funcions
1. L’objecte del Consorci és la promoció econòmica i la contribució al desenvolupament econòmic,
empresarial i territorial en tot l’àmbit de la demarcació de Lleida.
2. Les funcions del Consorci són:
a) El foment de l’ocupació i la innovació empresarial
b) El desenvolupament de la promoció econòmica i la projecció exterior
c) El finançament i la internacionalització empresarial
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d) Foment de l’emprenedoria i de la creació d’empreses
e) El foment de la interacció entre societat i coneixement
3. Les funcions a què es refereix l’apartat anterior, el Consorci les pot realitzar directament o a través de
qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al desenvolupament de les seves activitats el
Consorci pot formalitzar convenis de col·laboració amb altres institucions.
Article 4. Personalitat jurídica, capacitat i participació dels ens consorciats
1. El Consorci regulat per aquests Estatuts es constitueix legalment com a entitat pública de caràcter
associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per complir les
seves funcions, i té una durada indefinida.
2. En conseqüència, el Consorci a més de les facultats que, com a entitat de dret públic li corresponen, pot
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i alienar tota classe de béns i drets, excepte els de domini
públic adscrits; establir contractes, assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions
corresponents, d’acord amb el règim jurídic, els requisits, i el procediment legalment establert en cada cas.
3. El règim de participació de les entitats consorciades en el finançament del Consorci s’estableix mitjançant
conveni de col·laboració.
CAPÍTOL II
Règim jurídic, patrimonial, econòmic, comptable i pressupostari, personal i contractació
Article 5. Règim jurídic del Consorci
1. El Consorci es regeix per aquests Estatuts, per la reglamentació interna que es dicti en desenvolupament
d’aquests i per les disposicions legals vigents que siguin d’aplicació als ens locals en l’àmbit de Catalunya.
2. El Consorci queda adscrit a Diputació de Lleida, d’acord amb el que disposa Disposició addicional 20a de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Article 6. Règim patrimonial
1. El patrimoni del Consorci està integrat per tota mena de béns mobles i immobles, i drets de qualsevol
naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense altres limitacions que les establertes per les lleis.
2. Els béns mobles i immobles de les entitats consorciades destinats al servei del Consorci tenen el caràcter
de cedits, per adscripció o de cessió d’ús, amb la fórmula, títol jurídic, límits a la disposició i resta de
característiques que es determinin en cada cas.
Article 7. Règim econòmic
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposa dels recursos següents:
a) Les aportacions realitzades per les institucions consorciades i les que realitzin les entitats que s’incorporin
en aquest mateix règim al Consorci.
b) Les subvencions, donatius, herències, llegats o ajuts de qualsevol classe que rebi i accepti el Consorci.
c) Els rendiments dels serveis que presti.
d) Els crèdits que obtingui.
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e) Les cessions d’ús dels béns que facin les entitats consorciades o entitats que s’adhereixin al Consorci.
f) Els productes del seu patrimoni.
g) Qualsevol altre que li pugui correspondre.
El Règim econòmic del Consorci es basarà en els pressupostos anuals d’ingressos i despeses que aprovi el
Consell General.
Article 8. Règim comptable i pressupostari
1. L’adscripció del Consorci a una de les administracions consorciades, d’acord amb la Disposició addicional
20a de la Llei 30/1992, determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de
l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció a la Llei orgànica 20/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. El Consell General aprovarà un pressupost anual que comprendrà la totalitat d’ingressos i despeses que
es preveu realitzar en cada exercici. El Consorci forma part del pressupost consolidat i s’ha d’incloure en el
compte general de l’administració pública d’adscripció, a qui li correspon dur a terme l’auditoria dels comptes
anuals.
Article 9. Règim de personal
1. El personal al servei de GLOBALleida podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una
reassignació de llocs de treball de les administracions participants al consorci, el seu règim jurídic serà el de
l’administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per a
llocs de treball equivalents en aquella.
Article 10. Règim de contractació
1. El règim jurídic aplicable a la contractació del Consorci és l’establert per la normativa de contractes del
sector públic i les demés normes que la desenvolupen.
2. El Consorci té, així mateix, la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de les Administracions
consorciades, així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculats i que tenen la consideració de
poders adjudicadors
CAPÍTOL III
Òrgans de Govern i direcció
Article 11. Òrgans de govern i direcció
Els òrgans de govern i direcció del Consorci seran els següents:
a) El Consell General.
b) El Comitè Executiu.
c) El/la President/a del Consell General i del Comitè Executiu.
d) Els/les Presidents/tes d’Àrees del Comitè Executiu.
e) El/la Conseller/a Delegat/da.
Article 12. Consell General
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El Consell General és el màxim òrgan de govern del Consorci i ostenta les funcions i atribucions necessàries
per a l’assoliment dels objectius del Consorci.
Article 13. Composició del Consell General
1. El Consell General es compon d’un mínim de 32 membres en representació de les entitats que conformen
el Consorci i dels òrgans de participació econòmica, social i territorial. En aquest sentit, la composició del
Consell garantirà la representació de totes les comarques de Lleida a través de persones de reconeguda
vàlua en els àmbits de l’administració pública, el món econòmic, social i professional. A més, en formen part
el President/a del Consorci i el Conseller/a Delegat/da, aquest/a darrer/a amb veu però sense vot.
2. La composició del Consell General es distribueix de la forma següent:
a) Institucions consorciades:
- 8 membres designats per la Diputació de Lleida;
- 8 membres designats per l’Ajuntament de Lleida;
- 4 membres designats per la Universitat de Lleida;
- 4 membres designats per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida;
- 2 membres designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega;
b) Representació econòmica, social i territorial:
- 1 membre designat per cadascun dels Consells Comarcals de la demarcació de Lleida i el Conselh
Generau d’Aran, que hagin acordat la seva adhesió al Consorci.
- 3 membres designats pel Consell Assessor entre els seus representants de l’administració local.
- 3 membres designats pel Consell Assessor entre els seus representants del teixit associatiu, professional,
econòmic i social del territori de Lleida.
- 1 membre designat pel Consell Assessor per a cadascuna de la resta d’administracions que hi estiguin
representades.
c) El/la President/a nomenat/da per acord del Consell General.
d) El/la Conseller/a Delegat/da nomenat/da per acord del Consell General a proposta del Comitè Executiu,
amb veu però sense vot.
3. El President/a del Consorci podrà proposar al Consell General el nomenament de nous membres
d’aquest Consell fins a un màxim de quatre membres més per tal de garantir la màxima representativitat del
teixit econòmic i social.
4. La durada del mandat dels membres de Consell General designats per les institucions consorciades és
indefinida, a excepció del President o Presidenta i del Conseller Delegat o la Consellera Delegada.
El mandat indefinit del Conseller i de les Conselleres s’ha d’entendre sens perjudici de la facultat de la
institució que els ha designat per cessar-los o substituir-los lliurement en qualsevol moment.
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5. El mandat dels membres de les administracions públiques finalitzarà en el termini de quatre mesos a
partir de la celebració de les eleccions corresponents, sens perjudici de la facultat de l’òrgan que els ha
designat per cessar-los o substituir-los lliurement en qualsevol moment.
6. El mandat dels membres del teixit associatiu, professional, econòmic i social del territori de Lleida
designats pel Consell Assessor serà de quatre anys, renovables, sens perjudici de la facultat de l’òrgan que
els ha designat per cessar-los o substituir-los lliurement en qualsevol moment.
7. En el supòsit d’incorporació de noves entitats al Consorci en règim d’entitat consorciada, el Consell
General ha d’acordar el nombre de membres que els corresponen tant al propi Consell, com si és el cas, al
Comitè Executiu, de tal forma que es garanteixi que les entitats inicialment consorciades mantenen la seva
representació en la mateixa proporció.
8. Els membres del Consell General podran percebre dietes i indemnitzacions per l’assistència a les
reunions, d’acord amb la normativa vigent.
Article 14. Funcions del Consell General
Corresponen al Consell General, les funcions següents:
a) Adoptar la modificació dels Estatuts, l’adhesió de nous membres i la separació dels existents, la
dissolució i liquidació del Consorci.
b) Aprovar el Reglament i les normes de règim interior del Consorci a proposta del Comitè Executiu.
c) Vetllar pel compliment dels objectius i les funcions del Consorci.
d) Aprovar un Pla anual d’Actuació i aquells plans que s’elaborin per compliment de les funcions del
Consorci a proposta del Comitè Executiu.
e) Aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses a proposta del Comitè Executiu. Censurar els
comptes.
f) Nomenar el President/a, així com disposar-ne la remoció.
g) Nomenar el Conseller Delegat o la Consellera Delegada, així com disposar-ne la remoció a proposta del
Comitè Executiu.
h) Nomenar el Secretari o la Secretària i el Interventor o la Interventora, així com disposar-ne la remoció a
proposta del Comitè Executiu.
i) Designar 4 membres per formar part del Comitè Executiu d’entre els representants dels Consells
Comarcals de la demarcació de Lleida i del Conselh Generau d’Aran, que hagin acordat la seva adhesió al
Consorci.
j) Discutir i, en el seu cas, aprovar els informes dictàmens i propostes elevades pels Òrgans de participació
econòmica, social i territorial.
k) Constituir comissions i ponències, fixar-ne la composició i competències.
l) Constituir entitats dependents, en tot o en part, del Consorci que serveixin per a la realització de
programes relacionats amb el compliment de les funcions del Consorci a proposta del Comitè Executiu.
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Article 15. El Comitè Executiu
El Comitè Executiu és l’òrgan d’administració del Consorci i ostenta les funcions i atribucions necessàries a
tal efecte.
Article 16. Composició del Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu es compon d’un mínim de 17 membres designats per les institucions consorciades i
pel Consell General. A més, en formen part el President/a del Consorci i el Conseller/a Delegat/da, aquest/a
darrer/a amb veu però sense vot.
2. La composició del Comitè Executiu es distribueix de la forma següent:
a) Institucions consorciades:
- 4 membres designats per la Diputació de Lleida;
- 4 membres designats per l’Ajuntament de Lleida;
- 2 membres designats per la Universitat de Lleida;
- 2 membres designats per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida;
- 1 membres designat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Tàrrega;
b) Institucions de representació territorial:
- 4 membres designats pel Consell General d’entre els representants dels Consells Comarcals de la
demarcació de Lleida i el Conselh Generau d’Aran, que hagin acordat la seva adhesió al Consorci.
c) Òrgans de govern unipersonals:
El President/a del Consell General que també ho és del Comitè Executiu.
El Conseller/a Delegat/da del Consorci.
3. Els membres del Comitè Executiu podran percebre dietes i indemnitzacions per l’assistència a les
reunions, d’acord amb la normativa vigent.
Article 17. Funcions del Comitè Executiu
Corresponen al Comitè Executiu, les funcions següents:
a) Proposar al Consell General el Reglament i les normes de règim interior del Consorci.
b) Proposar al Consell General el Pla anual d’Actuació i aquells plans que s’elaborin per al compliment de
les funcions del Consorci.
c) Proposar al Consell General el Pressupost anual d’ingressos i despeses i sotmetre-hi la censura de
comptes.
d) Nomenar, entre els seus membres, els Presidents/es d’Àrees, així com disposar-ne la remoció.
e) Proposar al Consell General el nomenament del /de la Conseller/a Delegat/da, així com la seva remoció.
f) Proposar al Consell General el nomenament del /de la Secretari/a i el/la Interventor/a, així com la seva
remoció.
g) Designar representants del Consorci que hagin de formar part d’altres organismes.
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h) Regular l’estructura funcional i aprovar la relació de llocs de treball.
i) Autoritzar la contractació d’operacions de crèdit i altres obligacions de caràcter econòmic i financer amb
els límits que fixa el pressupost.
j) Adquirir, alienar i gravar els béns de propietat del Consorci que, per la seva naturalesa, són transmissibles,
amb subjecció a la legislació aplicable.
k) Autoritzar la celebració de contractes i fixar els límits econòmics a partir dels quals el/la Conseller/a
Delegat/da, com a òrgan de contractació, haurà de requerir prèviament l’acord d’aquest Comitè.
l) Establir i ratificar convenis i acords de col·laboració amb altres entitats i organismes.
m) Proposar la constitució al Consell General d’entitats dependents, en tot o en part, del Consorci que
serveixin per a la realització de programes relacionats amb el compliment de les funcions del Consorci.
n) Acordar l’exercici d’accions judicials i administratives de tota mena.
o) Aquelles altres funcions que no estiguin atribuïdes per aquests estatuts a cap altre òrgan del Consorci.
Article 18. El President o la Presidenta
1. El President o Presidenta serà designat/da pel Consell General per majoria de dos terços dels seus
membres, i serà una figura amb una trajectòria professional de gran prestigi en el món empresarial.
2. La durada del mandat del President o Presidenta és de 4 anys renovables indefinidament.
3. El President o Presidenta, que és membre del Consell General i del Comitè Executiu per raó del seu
càrrec, perd la condició de membre dels referits Consell General i Comitè Executiu en el moment en què
cessa en el càrrec pel qual en va ser nomenat.
4. El President/a d’Honor serà designat/a pel Consell General per majoria de dos terços dels seus membres.
Serà una figura destacada i de prestigi en l’esfera social i econòmica i amb una trajectòria professional de
gran rellevància en el món empresarial.
5. El President d’Honor tindrà una representació institucional del Consorci GLOBALleida.
6. La durada el mandat de President d’Honor és de 4 anys renovables indefinidament.
7. El President d’Honor podrà assistir al Consell General i Comitè Executiu amb veu i vot.
Article 19. Funcions del President o la Presidenta
Corresponen al President o Presidenta del Consell General i del Comitè Executiu les següents funcions:
a) Dirigir el govern i exercir la més alta representació institucional del Consorci.
b) Establir les directrius operatives a executar pel Conseller Delegat.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General i del Comitè Executiu, així com
aprovar l’ordre del dia.
d) Estendre el vistiplau a les actes i certificacions dels acords adoptats pel Consell General i pel Comitè
Executiu.
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e) Proposar al Consell General, si s’escau, el nomenament de nous membres segons allò previst a l’article
13.3 dels presents Estatuts.
f) Exercir les altres funcions que li delegui el Consell General o el Comitè Executiu.
Article 20. Els Presidents o les Presidentes d’Àrees
El Comitè Executiu pot nomenar, d’entre els seus membres, fins a un màxim de cinc Consellers o
Conselleres que podran ocupar el càrrec de Presidents o Presidentes de cadascuna de les àrees funcionals
del Consorci previstes a l’article 3.2 d’aquests Estatuts.
Article 21. Funcions dels Presidents o les Presidentes d’Àrees
Corresponen als Presidents o les Presidentes d’Àrees les funcions següents:
a) Substituir el President o Presidenta del Consell General i del Comitè Executiu en els casos d’absència,
vacant o malaltia. L’ordre en la substitució s’establirà per acord dels membres del Comitè Executiu. Aquesta
funció s’exerceix, sens perjudici de la delegació de la representació i vot per part del President o Presidenta.
b) Vetllar pel compliment dels objectius de les àrees que corresponguin a cada presidència.
c) Exercir la representació institucional del Consorci en l’àmbit de les competències pròpies de les distintes
àrees de les presidències.
d) Signar els convenis de col·laboració del Consorci derivats de les competències pròpies de les distintes
àrees de les presidències, que seran ratificats pel Comitè Executiu.
e) Exercir les altres funcions que li delegui el Comitè Executiu en relació a les competències pròpies de les
distintes àrees de les presidències.
Article 22. El Conseller Delegat o la Consellera Delegada
1. El Conseller Delegat o la Consellera Delegada serà nomenat/da per acord dels dos terços dels membres
del Consell General a proposta del Comitè Executiu i estarà assistit per l’equip de direcció.
2. La durada del mandat del Conseller Delegat o la Consellera Delegada és de 4 anys renovables
indefinidament.
3. El Conseller Delegat o la Consellera Delegada, que és membre del Consell General i del Comitè Executiu
per raó del seu càrrec, perd la condició de membre d’aquests òrgans en el moment en què cessa en el
càrrec pel qual en va ser nomenat.
Article 23. Funcions del Conseller Delegat o la Consellera Delegada
Corresponen al Conseller Delegat o la Consellera Delegada les següents funcions:
a) Exercir la representació legal del Consorci.
b) Assistir a les sessions del Consell General i del Comitè Executiu, amb veu, però sense vot.
c) Executar i fer complir els acords del Consell General, del Comitè Executiu i de la Presidència del
Consorci.
d) Adoptar aquelles mesures d’ordre intern que garanteixin el correcte funcionament del Consorci en tots els
àmbits de la seva activitat.
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e) Proposar al Comitè Executiu l’aprovació de les propostes d’organització, funcionament i serveis del
Consorci, així com qualssevol altres que siguin necessaris per al bon funcionament de la institució.
f) Efectuar el seguiment de les actuacions que s’executin en el Consorci.
g) Ésser l’òrgan de contractació del Consorci als efectes del que preveu la normativa reguladora dels
contractes del sector públic i amb allò previst a l’article 17.1.K dels presents Estatuts.
h) Dur a terme el seguiment i la supervisió respecte de l’execució de la contractació del Consorci.
i) Dur a terme la selecció, la contractació i la direcció dels recursos humans del Consorci, d’acord amb les
directrius establertes pel Comitè Executiu a l’empara dels plans d’actuació del Consorci.
j) Dur a terme la gestió, custòdia i conservació del patrimoni.
k) Gestionar els recursos econòmics del Consorci, en allò referent a l’ordenació i execució de les despeses, i
a l’establiment d’obligacions econòmiques, d’acord amb el pressupost aprovat i els acords del Consell
General i del Comitè Executiu.
l) Preparar la documentació dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la consideració del Consell General i
del Comitè Executiu, i informar sobre qualsevol aspecte necessari per a l’adequat exercici de les seves
competències.
m) Elaborar l’avantprojecte de pressupost anual del Consorci i elevar-lo al Comitè Executiu, així com
elaborar l’informe de gestió sobre els comptes anuals i la proposta de liquidació del pressupost vençut.
n) Elaborar l’avantprojecte de pla anual d’actuació i elevar-lo al Comitè Executiu.
o) Elaborar el projecte de memòria anual d’activitats.
p) Gestionar les relacions del Consorci amb les delegacions, sucursals i serveis de representació que el
Consorci pugui establir.
q) Constituir, entre l’estructura de personal del Consorci, les comissions de treball oportunes.
r) Exercir les accions, excepcions, recursos i reclamacions en via administrativa i judicial, i en defensa dels
drets i els interessos del Consorci.
s) Exercir les altres funcions que li siguin delegades.
CAPÍTOL IV
Òrgan de participació i assessorament
Article 24. El Consell Assessor
El Consell Assessor és un òrgan de participació que assessorarà al Consorci GLOBALleida en la seva
estratègia d’actuació a nivell territorial, econòmic i social.
Article 25. Composició del Consell Assessor
El Consell Assessor estarà format per:
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a) Els representants de les entitats que conformen el teixit associatiu, professional, econòmic i social del
territori de Lleida (a excepció de les que ja formin part del Consell General) que hagin acordat la seva
voluntat d’adhesió al Consorci GLOBALleida.
b) Els representants de l’administració local, autonòmica o estatal (a excepció de les que ja formin part del
Consell General) que hagin acordat la seva voluntat d’adhesió en el Consorci GLOBALleida.
c) L’acord de participació al Consorci GLOBALleida per part d’una nova entitat o institució es podrà realitzar
en qualsevol moment.
Article 26. Funcions del Consell Assessor
1. Emetre dictàmens i informes motivats sense caràcter vinculant que encarregui el Consell General, el
Comitè Executiu i/o el seu President o Presidenta.
2. Elevar propostes d’actuació, per al seu debat, al Consell General i al Comitè Executiu.
3. Elegir, entre els seus membres de l’administració local, fins a un màxim de tres representants al Consell
General del Consorci, d’acord amb els criteris següents:
a) 1 representant per als municipis de fins a 500 habitants.
b) 1 representant per als municipis de 500 a 5.000 habitants.
c) 1 representant per als municipis de més de 5.000 habitants.
Els representants designats segons l’apartat precedent hauran de pertànyer a ens locals de diferents
comarques.
4. Elegir entre els seus membres d’altres administracions, un representant al Consell General del Consorci
per cadascuna de les administracions que hi estiguin representades.
5. Elegir entre els seus membres del teixit associatiu, professional, econòmic i social del territori de Lleida
tres representants al Consell General del Consorci.
6. En el cas d’incorporació de nous membres al Consell Assessor es revisarà anualment en la reunió en
sessió ordinària, la seva representació al Consell General del Consorci.
7. Elegir la presidència del Consell Assessor, de forma rotatòria, entre els membres del Consell Assessor
que formin part del Consell General.
CAPÍTOL V
Règim de funcionament dels Òrgans de Govern
Article 27. Convocatòria de les sessions del Consell General
1. El Consell General es reunirà preceptivament, en sessió ordinària, almenys dos cops l’any. En sessió
extraordinària, es reunirà sempre que sigui convocat pel President o Presidenta o quan ho sol·liciti la meitat,
com a mínim, dels membres amb dret a vot.
2. Les sessions hauran de convocar-se amb una antelació mínima de vuit dies naturals, llevat de les
urgents, i s’adjuntarà a la convocatòria l’orde del dia dels assumptes a tractar i els informes que seran
objecte de deliberació.
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3. L’assistència a les sessions del Consell General és indelegable a persones que no en formin part. Els
seus components podran, per causa justificada, delegar la seva representació i el seu vot en algun dels
membres del Consell, i ho comunicaran per escrit al President d’aquest.
Article 28. Quòrum de constitució de les sessions del Consell General
Per a la vàlida constitució de les sessions, es requereix la presència del President o la Presidenta o de qui el
substitueixi, i d’un nombre de membres que, junt amb el President o Presidenta, conformin la majoria dels
membres amb dret a vot que integren el Consell General, així com del Secretari o Secretària o de qui per
substitució n’exerceixi les funcions. En el còmput d’assistents s’inclouran aquells que hagin delegat el vot en
altre membre del Consell.
Article 29. Adopció dels acords del Consell General
1. Els acords del Consell General s’adopten per la majoria absoluta. S’exceptuen d’aquest règim aquells
acords que segons aquests Estatuts, requereixen una majoria reforçada, que serà de dos terceres parts dels
membres del Consell General.
2. El Conseller Delegat o la Consellera Delegada assistirà a les sessions del Consell General amb veu però
sense vot.
3. No es poden adoptar acords vàlids sobre temes o matèries que no s’han inclòs en l’ordre del dia, llevat
que estiguin representades totes les entitats consorciades i així ho decideixin.
Article 30. Convocatòria de les sessions del Comitè Executiu
1. El Comitè Executiu es reunirà preceptivament, en sessió ordinària, almenys una vegada cada trimestre.
En sessió extraordinària, es reunirà sempre que sigui convocat pel President o Presidenta o quan ho sol·liciti
la meitat, com a mínim, dels membres amb dret a vot.
2. Les sessions hauran de convocar-se amb una antelació mínima de vuit dies naturals, llevat de les
urgents, i s’adjuntarà a la convocatòria l’orde del dia dels assumptes a tractar i els informes que seran
objecte de deliberació.
3. L’assistència a les sessions del Comitè Executiu és indelegable a aquelles persones que no en formen
part. Els seus components podran, per causa justificada, delegar la seva representació i el seu vot en algun
dels membres del Comitè, i ho comunicaran per escrit al President d’aquest.
Article 31. Quòrum de constitució de les sessions del Comitè Executiu
Per a la vàlida constitució de les sessions, es requereix la presència del President o la Presidenta o de qui el
substitueixi, i d’un nombre de membres que, junt amb el President o Presidenta, conformin la majoria dels
membres amb dret a vot que integren el Comitè Executiu, així com del Secretari o Secretària o de qui per
substitució n’exerceixi les funcions. En el còmput d’assistents s’inclouran aquells que hagin delegat el vot en
altre membre del Comitè.
Article 32. Adopció dels acords del Comitè Executiu
1. Els acords del Comitè Executiu s’adopten per majoria absoluta del nombre legal de membres i el/la
President/a ostenta el vot de qualitat.
2. El Conseller/a Delegat/da assistirà a les sessions del Comitè Executiu amb veu però sense vot.
3. No es poden adoptar acords vàlids sobre temes o matèries que no s’han inclòs en l’ordre del dia, llevat
que estiguin representades totes les entitats consorciades i així ho decideixin.
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Article 33. Secretari i Interventor
1. El Consorci comptarà amb un Secretari o una Secretària i un Interventor o una Interventora, que han
d’assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del Consell General i del Comitè Executiu. Ambdós llocs s’han
de cobrir amb funcionaris d’algun dels ens consorciats nomenats a tal efecte.
CAPÍTOL VI
Règim de funcionament del Consell Assessor.
Article 34. Convocatòria de les sessions del Consell Assessor
1. El Consell Assessor es reunirà preceptivament, en sessió ordinària, al menys una vegada l’any. En sessió
extraordinària, es reunirà sempre que siguin convocades pel President o Presidenta o quan ho sol·liciti la
meitat, com a mínim, dels seus membres.
2. Les sessions hauran de convocar-se amb una antelació mínima de vuit dies naturals, llevat de les
urgents, i s’adjuntarà a la convocatòria l’orde del dia dels assumptes a tractar i els informes que seran
objecte de deliberació.
3. L’assistència a les sessions del Consell Assessor és indelegable a aquelles persones que no en formen
part. Els seus components podran, per causa justificada, delegar la seva representació i el seu vot en algun
dels membres del Consell, i ho comunicaran per escrit al/la President/a d’aquesta.
4. A les sessions del Consell Assessor hi podran assistir els membres del Comitè Executiu, tant a iniciativa
pròpia, com a petició del propi Consell Assessor.
Article 35. Quòrum de constitució de les sessions del Consell Assessor
Per a la vàlida constitució de les sessions, es requereix la presència del/a President/a del Consell Assessor
o de qui el substitueixi, i d’un nombre de membres que, junt amb el President o Presidenta, conformin la
majoria dels membres que integren el Consell. En el còmput d’assistents s’inclouran aquells que hagin
delegat el vot en altre membre del Consell.
Article 36. Adopció dels acords del Consell Assessor
1. Els acords del Consell Assessor s’adopten per majoria simple i el/la President/a ostenta el vot de qualitat.
Els dictàmens, informes i propostes podran incorporar vots particulars
2. El Conseller Delegat o la Consellera Delegada assistirà a les sessions del Consell amb veu però sense
vot.
3. No es poden adoptar acords vàlids sobre temes o matèries que no s’han inclòs en l’ordre del dia, llevat
que estiguin representades les dues terceres parts de les entitats adherides.
CAPÍTOL VII
Modificació dels Estatuts, adhesió, separació i dissolució del Consorci
Article 37. Modificació dels Estatuts, adhesió i separació del Consorci
1. La modificació dels Estatuts, l’adhesió de nous membres s’ha d’aprovar pels dos terços dels membres del
Consell General amb dret a vot.
2. Els ens consorciats poden separar-se del Consorci en qualsevol moment. L’entitat que vulgui separar-se
del Consorci ho haurà de manifestar per escrit i comunicar- ho al Consell General.
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3. L’exercici del dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada, implicarà la dissolució del
consorci, a menys que el Consell General, per majoria simple, decideixi la seva continuïtat i segueixin
pertanyent al Consorci dues administracions públiques. Si és l’entitat consorciada a la qual consta adscrit el
Consorci, la que exercita el dret de separació, el Consell General haurà de decidir, en el seu cas, a més de
la continuïtat del Consorci, a quina de les entitats consorciades quedarà adscrit el Consorci, de conformitat
amb els criteris establerts a la llei.
4. La quota de separació corresponent a l’entitat consorciada que es separi, es calcularà amb termes
anàlegs als de la quota de liquidació que es regula a l’article 38.
5. L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, si aquesta
resulta positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota resulta negativa.
Article 38. Dissolució del Consorci
1. El Consorci es dissoldrà en els supòsits següents:
- Quan hagi complert les finalitats previstes en aquests estatuts.
- Per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article 14.3 d’aquests Estatuts.
- Quan s’exerciti el dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada i el Consell General no acordi
la seva continuïtat.
2. La dissolució del Consorci implicarà la seva liquidació i extinció. El Consell General nomenarà un
liquidador que formularà la proposta de liquidació.
3. La quota de liquidació es calcularà per a cada entitat d’acord amb la participació en el saldo resultant del
patrimoni net derivat de la liquidació.
Per a la fixació de la quota es consideraran les aportacions fetes per les entitats consorciades al fons
patrimonial, així com el finançament concedit anualment. En relació a les entitats consorciades que no hagin
d’efectuar aportació, el criteri de repartiment serà el de la participació en els ingressos que en el seu cas
haguessin obtingut durant el temps de la seva participació en el Consorci.
4. Les entitats consorciades podran acordar per unanimitat la cessió global d’actius i passius a una altra
entitat jurídicament adequada, amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius
del Consorci
Disposició Transitòria Primera. Adhesió inicial a GLOBALleida
L’adhesió inicial al Consorci es podrà fer efectiva en el termini de 3 mesos a comptar des de l’aprovació
definitiva de la modificació dels Estatuts. Transcorregut aquest termini els representants de les entitats
s’incorporaran al Consell General i aquest formularà la proposta de representants de les entitats adherides
al Comitè Executiu del Consorci.
Disposició Transitòria Segona. Constitució del Consell Assessor
La constitució del Consell Assessor es durà a terme en el termini de 6 mesos a comptar des de l’aprovació
definitiva de la modificació dels Estatuts i d’acord amb el procediment que es fixi per part del Comitè
Executiu.
Disposició Addicional Primera
1. Inicialment, les presidències de les àrees funcionals previstes en els articles 3.2, 20 i 21 dels presents
Estatuts recauran en representants de les institucions consorciades, distribuïdes de la forma següent:
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a) Foment de l’ocupació i la innovació empresarial a l’Ajuntament de Lleida
b) Desenvolupament de la promoció econòmica i la projecció exterior a la Diputació de Lleida
c) Finançament i internacionalització empresarial a la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida
d) Foment de l’emprenedoria i de la creació d’empreses a la Cambra de Comerç i Indústria de Tàrrega
e) Foment de la interacció entre societat i coneixement a la Universitat de Lleida
2. Aquesta distribució podrà ser modificada per acord de les dues terceres parts dels membres del Consell
General.
Disposició Addicional Segona
Els acords que comportin obligacions econòmiques que hagin de ser sufragades amb aportacions dels ens
consorciats o adherits i que no estiguin previstes en els acords de traspassos o en els convenis d’adhesió,
requeriran la conformitat dels òrgans competents dels ens consorciats o adherits, llevat que les obligacions
econòmiques esmentades ja estiguin previstes en els pressupostos de les administracions o entitats que les
hagin de finançar.
Disposició Addicional Tercera
En el cas de dissolució del Consorci, el personal funcionari i laboral provinent de les Administracions o
entitats consorciades incorporats a GLOBALleida reingressaran a les seves administracions d’origen d’acord
amb l’establert a la normativa vigent.
Disposició Final
La interpretació dels presents Estatuts correspon al Consell General.
Lleida, 3 de maig de 2017
El conseller delegat, Oriol Oró Trilla
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