ESTATUTS DE L'ORGANISME AUTONOM
MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIÀNUM"

"PATRONAT

TITOL I
DENOMINACIÓ, NATURALESA, OBJECTE I DOMICILI
Article 1. L'Il.lustríssim Ajuntament de Torelló constitueix l'ORGANISME
AUTÒNOM LOCAL anomenat "Patronat Municipal del TEATRE CIRVIÀNUM",
de caràcter administratiu i amb personalitat jurídica pública, a l'empar del que
estableix l'article 237 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 85 i
següents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de
1955, el qual es regirà per les normes que es fixen en els presents Estatuts.
Article 2. El domicili de l'Organisme Autònom serà al C/ Sant Miquel, núm. 5.
Article 3. L'objecte de l'Organisme Autònom, és la gestió del Teatre Municipal
"Cirviànum".
Article 4. L'Organisme Autònom té personalitat jurídica pròpia per la realització
de les seves finalitats, i per tant, gaudeix de capacitat per adquirir i posserir béns
i dres de qualsevol classe, així com per contreure obligacions i exercir accions, i
de les adequades facultats, dins de l'àmbit de la seva competència específica.
Article 5. L'Organisme Autònom gaudeix d'autonomia administrativa i financera
en la mesura reconeguda per les disposicions legals aplicables i determinada en
aquests Estatuts.
TÍTOL II
ATRIBUCIONS DE L'ORGANISME AUTÒNOM
Article 6. Pel compliment de les seves finalitats, l'Organisme Autònom,
disposarà de les següents atribucions:
a) Aprovar el Pla General d'actuació de l'Organisme Autònom per a cada
exercici econòmic.
b) Aprovar la programació cultural i la seva execució d'acord amb els principis i
criteris continguts en el Pla General.
c) Vetllar pel correcte funcionament dels serveis culturals de la seva
competència.
d) La contractació d'obres amb la limitació de l'apartat f) i la contractació de
serveis i subministres pel desenvolupament dels serveis de la seva
competència.

e) La conservació i el manteniment dels edificis, locals, instal.lacions i
equipaments dels edificis, l'ús dels quals els sigui cedit per l'Ajuntament.
f) Elaborar i proposar per a la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament, qualsevol
projecte d'obres que suposi modificació de l'estructura dels edificis, locals i
instal.lacions, independentment del seu import.
g) Crear i dotar nous serveis o instal.lacions i ampliar o transformar els
existents.
h) Organitzar treballs d'investigació i docència relacionats amb la prestació dels
serveis culturals que s'enmarquen dins de l'àmbit de les competències
atribuïdes utilitzant tots els mitjans tècnics i culturals del seu abast.
i) Gestionar i administrar els seus recursos pressupostaris, de conformitat amb
la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
j) Aprovar les taxes per prestació de serveis públics de la seva competència,
així com també l'aprovació i fixació dels preus públics, a l'empar del que
disposa l'apartat 2n. de l'article 48 de la Llei 39/88, Reguladora de les
Hisendes Locals.
k) Aprovar els Reglaments de Serveis i Règim Interior dels edificis i
instal.lacions, l'ús dels quals els sigui cedit per l'Ajuntament.
l) Elaborar i proposar per a la seva aprovació pel Ple, les plantilles de personal
de l'Organisme Autònom, les condicions d'accès als llocs de treball, el règim
de prestació de funcions i les seves remuneracions.
m) Seleccionar el personal de l'Organisme Autònom d'acord amb les plantilles, el
règim aprovat i la legislació vigent.
n) Elaborar el Pressupost de l'Organisme Autònom i la seva liquidació i
sotmetre'l a l'aprovació de l'Ajuntament.
o) Proposar a l'Ajuntament les habilitacions i suplements de crèdits i despeses
extraordinàries que excedeixin del Pressupost.
p) Relacionar-se amb les altres Administracions públiques i formular-hi totes les
peticions, els recursos i les actuacions que calguin en relació amb els serveis
que siguin de la competència de l'Organisme Autònom.
q) Accionar i excepcionar en tota classe de judicis i comparèixer davant
qualsevol jutjat, tribunal, autoritat i organismes en defensa dels interessos
encomanats al Patronat.
Article 7.- En el marc d'aquests Estatuts, el Patronat Municipal del Teatre
Cirviànum es dota del Reglament Intern de funcionament del Patronat necessari
per a l'organització dels diferents serveis i que serà on s'especificaran les normes
i bases de funcionament propi, així com l'organigrama de gestió tècnica del mateix, que es podrà revisar o modificar sempre que ho aprovi la majoria absoluta
de membres de la Junta del Patronat.
Article 8.- El Patronat podrà, si ho creu convenient, i majoria absoluta dels
membres de la Junta, proposar el nomenament d'un Cap del Teatre, les tasques
del qual s'hauran d'especificar en el REglament intern de funcionament del
Patronat.

Article 9.- El Patronat Municipal del Teatre Cirviànum ha de tenir un Reglament
d'ús de les instal.lacions que gestiona, en el qual caldrà especificar-hi les
condicions d'utilització per part del mateix ens, de les institucions, d'entitats
socio-culturals i de persones o entitats privades.
TÍTOL III
FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT
Article 10. La potestat tutelar sobre l'Organisme Autònom correspon a
l'Ajuntament, que l'exercirà mitjançant els seus òrgans de govern competents i
d'acord amb el que disposin les lleis.
Article 11. Les facultats de tutela a què es refereix l'article anterior s'exerciran
utilitzant els mitjans següents:
1) Correspondrà a l'Ajuntament l'aprovació de:
a) Els pressupostos de l'Organisme Autònom i la seva liquidació.
b) Les plantilles, les condicions d'accès als llocs de treball, el règim de
prestació de funcions i les seves remuneracions.
c) Els acords d'apel.lació al crèdit públic, així com les habilitacions i
suplements de crèdit i despeses extraordinàries que excedeixin del
Pressupost.
d) L'autorització per a l'adquisició, l'alienació i el gravàmen dels béns
immobles propietat de l'Organisme Autònom.
e) Els projectes d'obres que suposin modificació de l'estructura dels edificis,
locals i instal.lacions, independentment del seu import.
f) Les propostes de modificació dels Estatuts.
g) El nomenament i cessament dels membres de l'Organisme Autònom de la
forma i requisits previstos en aquests Estatuts.
2) Serà facultat del Ple demanar als òrgans de govern i administració de
l'Organisme Autònom tota mena d'informes i documents, així com ordenar les
inspeccios i auditories que consideri oportunes.
TÍTOL IV
ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Article 12. Els òrgans de govern, administració i gestió de l'Organisme Autònom
són:
a) El President
b) La Junta de Govern

CAPÍTOL I
DEL PRESIDENT
Article 13. La Presidència de l'Organisme Autònom recaurà en l'Alcalde de
Torelló que, no obstant, podrà delegar-la en un Regidor de l'Ajuntament, en la
forma i requisits previstos en la legislació de Règim Local.
El President nomenarà, d'entre els Regidors que formin part de la Junta, un
Vice-president que assumirà les funcions del President en els casos d'absència o
malaltia.
Article 14. Corresponen al President de l'Organisme Autònom les atribucions
que a continuació s'indiquen:
a) La representació de l'Ajuntament en l'Organisme Autònom.
b) Representar l'Organisme Autònom en tots aquells actes que ho requereixin.
c) Exercir, en cas d'urgència, i donar-ne compte a la Junta de Govern en la
primera sessió que es faci, les facultats que són atribuïdes a l'Organisme
Autòm i atorgar, si fos el cas, els poders oportuns.
d) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i decidir els empats amb
el seu vot de qualitat.
e) Ordenar els pagaments d'acord amb les normes d'execució del Pressupost
de l'Organisme Autònom.
f) Dictar les disposicions necessàries per al compliment dels acords de
l'Organisme Autònom.
g) Nomenar el Personal de l'Organisme Autònom.
CAPÍTOL II
DE LA JUNTA DE GOVERN
Article 15.- 1. La Junta de govern, sota la presidència de l'Alcalde de
l'Ajuntament de Torelló o regidor en qui delegui, estarà composada per un màxim
de 10 membres amb el President inclòs, que es nomenaran de la manera
següent:
-

tres regidors de l'Ajuntament, nomenats pel Ple
set vocals nomenats pel Ple, a proposta del president de l'organisme
autònom.

2. El nomenament serà per quatre anys. Els regidors de l'Ajuntament cessaran
automàticament en finalitzar la legislatura i, la resta dels set vocals, se'n
renovarà 3 membres als 2 anys i els 4 restants dos anys més tard.

Article 16. Els membres de l'Organisme Autònom podran ser cessats o
substituïts pel Ple de l'Ajuntament, mitjançant resolució motivada i escoltada
l'opinió dels membres del propi Organisme Autònom.
Article 17. Seran competències de la Junta de Govern les nomenades a l'article
6è.
Article 18. La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària almenys una
vegada per trimestre. El President farà l'ordre del dia que es distribuirà als seus
membres amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
Les sessions extraordinàries se celebraran mitjançant convocatòria de la
Presidència a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres, amb
indicació dels assumptes sobre els quals hauran de tractar les deliberacions i els
acords.
Article 19. Per tal que les sessions es puguin celebrar caldrà l'assistència d'un
terç del nombre legal de membres de la Junta. No obstant, no es podrà celebrar
vàlidament cap sessió sense l'assistència del President i del Secretari o de les
persones que legalment les substitueixin en els seus càrrecs.
Article 20.- 1. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres
assistents a la sessió, a excepció d'aquells que requereixin una majoria
qualificada, d'acord amb la legislació vigent, a més dels casos següents, que
també seran per majoria absoluta:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprovació dels pressupostos, la seva liquidació i estat de comptes.
Aprovació de plantilles i contractació de personal.
Aprovació de Reglaments Interns i la seva modificació.
Propostes de modificació dels estatuts.
Expedients o sancions molt greus a treballadors, així com les mesures a
prendre per no complir les condicions establertes per l'ús dels equipaments
per part d'entitats, institucions i persones.
f) Obtenció de préstecs, l'import global dels quals superin el 10% del
pressupost.
2. Els empats es decidiran pel vot de qualitat del President.
Article 21. De cada sessió el Secretari estendrà l'acta corresponent, en la qual
haurà de constar la data i hores en que comença i acaba, els noms del President
i dels membres presents, els afers tractats, els acords adoptats, amb indicació
resumida de les opinions emeses i l'expressió dels vots.
Article 22. El càrrec de Secretari correspondrà a un tècnic de l'Ajuntament apte
per a exercir les funcions.

El càrrec d'Interventor correspon al titular de la Intervenció municipal, si bé les
seves funcions es podran encomanar per la Corporació a una altre tècnic de
l'Ajuntament apte per a exercir-les, a proposta del titular.
Article 23.- A les sessions de la Junta hi assistirà també, amb veu i sense vot, el
Cap del Teatre nomenat per la Junta i aquelles persones que el President inviti
com a assessors per qüestions determinades.
CAPÍTOL III
DEL PERSONAL
Article 24. L'Organisme Autònom disposarà del personal necessari per al
compliment dels seus objectius. Aquest podrà ser personal laboral propi o
personal de l'Ajuntament, transferit o adscrit a l'Organisme Autònom.
El nombre, la naturalesa i les funcions del personal al servei de l'Organisme
Autònom es determinarà en la plantilla de llocs de treball elaborada pel propi
Organisme Autònom i aprovada per l'Ajuntament.
Article 25. El nomenament del personal de totes les categories, fix, interí,
eventual, de suplències o en qualsevol dels règims legals adients, correspondrà
al President.
Article 26. En tot cas, la relació del personal laboral amb l'Organisme Autònom
estarà sotmesa a les normes de naturalesa laboral, amb l'excepció que preveu
l'article següent.
Article 27. Els funcionaris municipals que prestin servei en l'Organisme Autònom
conservaran la mateixa situació i categoria que tenen a l'Ajuntament.
Article 28. L'Organisme Autònom té plena potestat per estructurar i organitzar
els serveis.
CAPÍTOL IV
GESTIÓ ECONÒMICA
Article 29. Anualment la Junta de Govern aprovarà la proposta de Pressupost de
l'Organisme Autònom la qual s'integrarà en el Pressupost General de
l'Ajuntament, en virtut del que disposa l'art. 145 de la Llei d'Hisendes Locals; així
mateix, els suplements de crèdits o els crèdits extraordinaris es tramitaran de
conformitat amb l'art. 158 de l'esmentada Llei d'Hisendes Locals.
Article 30. Els ingressos que podrà percebre l'Organisme Autònom són els que
a continuació es detallen:

1) Aportació del pressupost ordinari de l'Ajuntament de Torelló.
2) Subvencions que provinguin d'entitats o corporacions públiques, empreses
privades o persones particulars que es concedeixin expressament a
l'Organisme Autònom o a les activitats que aquest porta a terme.
3) Ingressos que provinguin de la gestió de les instal.lacions municipals, l'ús de
les quals estigui cedit a l'Organisme Autònom per l'Ajuntament.
4) Les taxes i preus públics que corresponguin a l'Organisme Autònom com a
conseqüència de la seva activitat.
5) Els de naturalesa anàloga als anteriors, imprevistos o indeterminats.
Article 31. L'estat de despeses del pressupost comprendrà les quantitats
necessàries per al sosteniment normal dels serveis, reparacions ordinàries en les
obres i instal.lacions, havers del personal i adquisicions de béns mobles i
immobles.
Les reparacions extraordinàries s'hauran d'incloure en el pressupost el qual es
nodrirà amb els beneficis previstos en l'article 88 del Reglament de Serveis de
les Corporacions Locals, si existeixen.
Article 32. La comptabilitat de l'Organisme Autònom es portarà per la Intervenció
de Fons de l'Ajuntament i es regirà per les mateixes disposicions que regeixin
per les Corporacions Locals.
CAPÍTOL V
PATRIMONI
Article 33. L'Organisme Autònom no posseeix inicialment patrimoni propi. Quan
aquesta circumstància cessés per posseir béns, es farà Inventari de la totalitat
dels seus béns i drets i la còpia d'aquest s'adjuntarà com a annex a l'inventari
general de l'Ajuntament tal com disposa l'apartat 4rt. de l'art. 206 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
CAPÍTOL VI
DE LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS I LA DISSOLUCIÓ DE
L'ORGANISME
AUTÒNOM

Article 34. La modificació dels Estatuts es realitzarà amb els mateixos tràmits i
requisits que per la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.
Article 35. L'Organisme Autònom es crea per temps indefinit i en funció dels
seus objectius.

Article 36. L'Organisme Autònom podrà ser dissolt quan així ho acordi el Ple de
l'Ajuntament per majoria absoluta, previ l'informe de la Junta de Govern.
Article 37. En el cas de dissolució de l'Organisme Autònom, l'Ajuntament el
succeirà universalment i el seu patrimoni revertirà a l'Ajuntament, el qual el
destinarà a les finalitats que consideri més oportunes.
DISPOSICIONS FINALS
1a. La interpretació dels presents Estatuts correspon a una Comissió paritària
que estarà composta per:
-

3 representants de l'Ajuntament nomenats pel Ple.
- 3 representants de la Junta de Govern nomenats per
El Secretari General de l'Ajuntament.
L'Interventor de l'Ajuntament.
La Comissió paritària serà presidida per l'Alcalde.

aquesta.

2a. En tot allò no previst en aquests Estatuts s'actuarà d'acord amb el que
estableix la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, Llei
8/87, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, els Reglaments
dictats o els que es dictin en el futur en desenvolupament de les esmentades
lleis i supletòriament, per la normativa de l'ordenament jurídic administratiu
aplicable a les Entitats Locals.

