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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSORCI DE RESIDUS URBANS I ENERGIA DE MENORCA

22717

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts i del canvi de denominació del Consorci de
Residus i Energia de Menorca

Mitjançant el present anunci es fa públic que, pel transcurs del termini legalment establert sense que s’hagin presentat al·legacions ni
suggeriments contra l’aprovació inicial, en data 17/12/2014 es considera definitivament aprovada i entra en vigor la modificació dels estatuts
i el canvi de denominació del Consorci de Residus Urbans i Energia de Menorca, el qual des d’aquest moment passa a denominar-se
Consorci de Residus i Energia de Menorca, i en annex es publica el text integra dels estatuts modificats.

ANNEX:
ESTATUTS DEL CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA

TÍTOL I. NATURALESA, PERSONALITAT I OBJECTE
Article 1. Naturalesa i denominació
1.- De conformitat amb l’establert en l’article 57 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, sobre bases de règim local; el 110 del Reial decret legislatiu
781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de disposicions legals vigents en matèria de règim local, i disposicions concordants, es
constitueix el CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA.
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2.- El Consorci té caràcter voluntari i durada indefinida.
3. El Consorci queda adscrit al Consell Insular de Menorca, d’acord amb la Disposició Addicional Vigèsima de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per disposar de majoria de vots en la
Junta de govern del Consorci, tenint en compte que disposa del vot de qualitat en cas d'empat.
Article 2. Personalitat jurídica
1. El Consorci té plena capacitat jurídica pròpia i independent de cadascun dels ens públics que s’hi integren i, en conseqüència, podrà
adquirir, posseir, gravar i vendre béns de tota mena, contreure obligacions, adquirir drets, gestionar i desenvolupar serveis i exercitar tota
mena d’accions civils, administratives i criminals.
2.- Exerciran la representació del Consorci les persones i l’organització que es determinen en els presents estatuts.
Article 3. Objecte
1.- Constitueix l’objecte principal del Consorci:
a. L'estudi, la programació i la prestació de serveis de gestió de residus els quals siguin competència dels ens integrants del Consorci.
Als efectes d'aquests estatuts s'entendrà per gestió de residus: la recollida (que integra la classificació i emmagatzematge), el
transport i el tractament (entès com qualssevol de les operacions de valorització i d'eliminació) i qualsevol altra activitat relacionada
amb els residus, incloses les actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent.
Per la prestació del servei de recollida no separada de residus, serà necessària la formalització prèvia del corresponent conveni
regulador.
Així mateix s'entendrà inclòs dins l'objecte del Consorci la vigilància de les activitats esmentades en el paràgraf anterior, així com la
gestió de les infrastructures necessàries pel seu desenvolupament, inclosa la clausura i el manteniment posterior al tancament.
b. El foment, per aquest ordre, de la seva reducció, reutilització i reciclatge i d'altres formes de valorització, amb la finalitat de
protegir el medi ambient i la salut de les persones, d'acord amb la normativa vigent i en coherència amb els principis del
desenvolupament sostenible, sobre els quals recolza la declaració de l'illa de Menorca com a reserva de biosfera.
c. Qualsevol activitat que redundi en benefici dels principis i activitats assenyalats en els apartats anteriors.
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2. A més de complir l'objectiu principal anterior, el Consorci podrà prestar serveis de gestió de residus els quals no siguin competència dels
ens integrants del Consorci. Per la prestació d'aquests serveis serà necessària la formalització prèvia d'un conveni amb l'ens competent o
disposar de la preceptiva autorització administrativa.
3.- Així mateix, el Consorci podrà promoure, participar, executar i explotar comercialment tots els projectes i programes que estiguin
relacionats amb les energies renovables, alternatives i no contaminants que facilitin la consecució de les finalitats establertes, així com
l’aplicació de polítiques que promoguin mesures d’eficiència energètica i de reducció de la contaminació lumínica.
4.- Qualsevol altra activitat resultant del deure de coordinació previst en l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, LRBRL, previ
compliment dels requisits establerts, sempre que estigui relacionada amb les activitats a què s'ha fet referència en els apartats precedents.
5.- La creació de les infrastructures necessàries per al desenvolupament de les activitats anteriors així com l’assessorament, l’elaboració de
projectes i la seva aprovació en relació amb aquestes matèries.
Article 4. Domicili social
1.- El Consorci té el seu domicili social a Maó, plaça de la Biosfera 5 (edifici del Consell Insular de Menorca) i pot establir oficines i
delegacions a qualsevol altre punt de l’illa de Menorca.
2.- No obstant això, per acord de la Junta de Govern podrà ser canviat el domicili social.
Article 5. Dissolució
El Consorci es dissoldrà:
a) Per acord unànime de tots els seus associats nats, adoptat en Junta de Govern extraordinària.
b) Per impossibilitat legal o material de complir el seu objectiu principal.

TÍTOL II. DELS ASSOCIATS

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/174/901178

CAPÍTOL I. CLASSES D’ASSOCIATS
Article 6. Classes d’associats
1.- Els associats al Consorci poden tenir caràcter nat o adherit.
2.- Seran associats nats el Consell Insular de Menorca i els ens municipals de l’illa que aprovin aquests estatuts i sol·licitin la seva integració
al Consorci.
3.- Seran associats adherits qualsevol altra administració o entitat pública, així com les entitats privades sense ànim de lucre que,
voluntàriament, ho sol·licitin i la Junta de Govern ho accepti.
CAPÍTOL II. DELS ASSOCIATS NATS
Article 7. Representació i adhesió
1.- La representació dels associats nats correspondrà al seu/la seva president/a o regidor/a en qui delegui, bé amb caràcter permanent o
accidental.
2.- L’adhesió dels associats nats pot dur-se a terme durant la tramitació de l’expedient de constitució del Consorci o un cop estigui instituït,
en el qual cas haurà de ser sol·licitada i acordada, per majoria simple, per la Junta de Govern.
3.- La condició de representant dels associats nats es perdrà per l’anul·lació de la delegació efectuada o com a conseqüència de la renovació
dels membres electius de les corporacions locals, que seran substituïts, respectivament, pel delegant i el nou delegat i pels membres de les
corporacions locals que haguessin resultat electes a l’esmentada renovació.
Article 8. Pèrdua de la condició de membre nat
1.- La condició d’associat nat del Consorci es perdrà per separació voluntària o per separació forçosa, com a conseqüència de l’acord adoptat
per la Junta de Govern.
2.- La separació voluntària serà acordada pel Ple de l’entitat i se sol·licitarà a la Junta de Govern del Consorci durant els nou primers mesos
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de cada exercici, i no produirà els seus efectes fins al primer de gener de l’exercici següent.
3.- No podrà sol·licitar-se separació voluntària en cas d’existència de deute, sigui quina sigui la seva causa i naturalesa, de l’interessat a favor
del Consorci, encara que estiguessin pendents de recurs.
4.- Acceptada la separació per la Junta de Govern fixarà, en el mateix acord, la quantitat estimada que l’interessat dipositarà o avalarà per fer
front als resultats negatius de l’exercici, en cas que es produïssin, requisit sense el qual la sol·licitud no produirà efectes.
5.- La separació voluntària implicarà:
a.- La pèrdua de la condició d’associat del Consorci, però no exclourà la prestació del servei en un altre règim.
b.- La pèrdua de la participació en el patrimoni.
c.- La pèrdua de la participació en els resultats positius de l’exercici.
No obstant l’anteriorment exposat, en els supòsits de dissolució o alienació global de les instal·lacions del Consorci, els associats que hagin
perdut l’esmentada condició participaran en els resultats favorables que s’hagin pogut produir de forma proporcional a les seves aportacions.
Article 9. Causes i conseqüències de l’expulsió
1.- La Junta de Govern, una volta instruït l’expedient corresponent, de conformitat amb la normativa reguladora del règim sancionador,
acordarà l’expulsió d’un associat nat sempre que:
a.- Degui al Consorci més d’un any de pagament de les quantitats assignades en concepte de cotització.
b.- Retardi, de manera reiterada, el pagament de les quantitats a compte i de les que corresponguin en concepte de distribució dels
resultats negatius.
c.- No faci front a les sancions econòmiques que li corresponguin per retard en els pagaments o per incompliment de les seves
obligacions com a membre del Consorci.
d.- No cooperi, de manera reincident, per a la millor prestació i economia dels serveis que constitueixen objecte del Consorci, ni
adopti les normes necessàries perquè aquests serveis prestats en el seu terme municipal o zona d’influència es realitzin de manera que
coadjuvin al seu correcte funcionament.
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2.- L’expulsió com a associat nat del Consorci suposarà l’aplicació, en tots els seus termes, del paràgraf 5 de l’article anterior.
CAPÍTOL III. DELS ASSOCIATS ADHERITS
Article 10. Sol·licitud i representativitat
1.- Les entitats públiques i les privades sense ànim de lucre sol·licitaran la seva adhesió al Consorci en escrit raonat.
2.- Rebuda la sol·licitud, el/la president/a instruirà expedient a fi d’arribar a un acord amb l’entitat sol·licitant.
3.- Els membres associats podran tenir els mateixos drets que els membres nats excepte el dret a vot.
4.- Rebuda la sol·licitud, el/la president/a instruirà expedient a fi d’assolir un acord, amb l’entitat sol·licitant, on es faci constar:
La representació de l’entitat
La seva participació en els òrgans gestors del Consorci
El seu règim econòmic
Garanties en el compliment de les seves obligacions
5.- L’acord adoptat haurà de ser ratificat en Junta de Govern, per majoria simple.
Article 11. Pèrdua de la condició d’associat adherit
1.- Als associats adherits els serà d’aplicació el que disposa l’article 8 anterior.
2.- Igualment els serà d’aplicació el que disposa l’article 9.
3.- Sense perjudici del que disposen els dos paràgrafs anteriors, hom s’haurà d’atendre, en tot cas, a allò convingut en el conveni d’adhesió.
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CAPÍTOL IV. DRETS I OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS
Article 12. Drets
1.- Són drets dels associats nats del Consorci:
a.- Participar en totes les activitats que organitzi el Consorci.
b.- Exercitar el dret a veu i vot a la Junta de Govern.
c.- Ser elector i elegible per a qualsevol altre òrgan del Consorci.
d.- Tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans directius.
e.- Tenir coneixement directe de l’execució del pressupost del Consorci.
f.- Recórrer al/a la president/a i a la Junta de Govern, segons els casos, sempre que considerin que els seus drets han estat vulnerats.
2.- Els drets dels associats adherits es concretaran en l’acord d’adhesió.
Article 13. Obligacions
1.- Són obligacions dels associats al Consorci:
a.- Acatar les normes contingudes en els Estatuts i els acords adoptats per la Junta de Govern i el/la president/a.
b.- Abonar les quotes ordinàries i extraordinàries que s’acordin.
c.- Cedir al Consorci, si escau, els terrenys i les instal·lacions necessàries per a l’acompliment del seu objecte.
d.- Abonar al Consorci els interessos per demora en els seus pagaments, les indemnitzacions i sancions que se’ls imposin.
e.- Facultar el Consorci per adreçar-se a qualsevol administració sol·licitant la retenció d’ingressos, en favor dels ens associats, i el
seu pagament en favor del Consorci, en compensació dels deutes vençuts que tenguin aquests ens amb el Consorci.
f.- Formar part dels òrgans i exercitar els càrrecs per als quals haguessin estat assignats.
2.- Les obligacions dels associats adherits es concretaran, a més a més, en l’acord d’adhesió.
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TÍTOL III. RÈGIM ORGÀNIC I FUNCIONAL
CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN
Article 14. Òrgans de govern
El Consorci es regirà pels següents òrgans:
El/la president/a
La Junta de Govern
CAPÍTOL II. EL/LA PRESIDENT/A
Article 15. Designació
Serà president/a del Consorci qui exerceixi aquest càrrec al Consell Insular de Menorca o, si s’escau, el/la conseller/a en qui delegui.
Article 16. Atribucions del/de la president/a
Correspondrà al/la president/a exercir les funcions següents:
a) Establir l’ordre del dia; convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i dirigir les deliberacions, en les quals podrà decidir els
empats amb vot de qualitat.
b) Publicar, executar i fer complir els acords de la Junta i dictar les disposicions particulars que exigeixi el seu millor compliment.
c) Ordenar els pagaments i retre comptes de l’administració del patrimoni i de la gestió dels pressupostos.
d) Representar judicialment i administrativament el Consorci, amb la possibilitat d’indicar manaments per a l’exercici d’aquesta
representació i exercir les accions convenients en cas d’urgència.
e) Redactar la memòria de la gestió i l’inventari-balanç de l’exercici precedent.
f) Aprovar les despeses i els contractes que tenguin la consideració de contractes menors d’acord amb la normativa vigent.
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CAPÍTOL III. LA JUNTA DE GOVERN
Article 17. Composició
1.- La Junta de Govern, com a òrgan superior del Consorci, estarà integrada per tots els associats nats assenyalats a l’article 6.2 d’aquests
estatuts.
El número màxim i mínim d’integrants de la Junta de Govern serà el que correspongui al grup en el qual el Consell Insular de Menorca el
tingui classificat en cada moment.
2.- Cada entitat municipal disposarà, arrodonint sempre per excés, d’un nombre de vots igual a la quantitat que resulti de dividir per mil el
nombre d’habitants de dret del darrer padró aprovat.
3.- El Consell Insular de Menorca disposarà d’un nombre de vots igual a la meitat de la suma dels vots que corresponguin a totes les entitats
municipals.
4.- Actuarà com a secretari/ària, el secretari/ària del Consorci o el funcionari en qui delegui.
5.- A les juntes de govern hi assistirà, amb veu però sense vot, el/la gerent del Consorci.
6.- La Junta de Govern podrà acordar la realització de sessions a la seu de qualsevol dels ens consorciats.
Article 18. Atribucions
La Junta de Govern tindrà les atribucions necessàries per al compliment dels fins i per al desenvolupament de les funcions del Consorci,
sense altres limitacions que les assenyalades en aquests estatuts.
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En particular, seran de la seva competència:
a) La seva constitució.
b) Adquisició, disposició i alienació de béns i drets de transacció sobre aquests.
c) Aprovació dels plans i projectes tècnics d’obres i serveis.
d) Contractació d’obres i serveis i qualsevol tipus de contractació que superi el límit de la contractació menor, de conformitat amb la
normativa vigent.
e) Proposar l’aprovació del seu pressupost i les seves modificacions, així com del seu Compte al Consell Insular de Menorca.
Aprovació de despeses, operacions de crèdit i qualsevol altra classe de compromisos econòmics.
f) Aprovació de reglaments d’ordre interior, de reglaments de serveis, així com de preus i la seva regulació.
g) Exercici d’accions judicials o administratives, interposició de recursos i defensa en els procediments incoats contra el Consorci.
h) Nomenament, premi i correcció de treballadors i funcionaris.
i) Integració de nous ens al Consorci.
j) Dissolució del Consorci.
k) Qualssevol altres de necessàries per al compliment dels fins del Consorci.
Article 19. Règim d’acords
1.- Els acords de la Junta de Govern s’adoptaran per majoria simple, llevat d’aquells per als quals es disposi una altra cosa i, en especial, els
següents:
a.- Requerirà acord adoptat amb el vot favorable de tots els associats nats l’aprovació de l’expedient de dissolució.
b.- Requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus associats la resolució d’expedients o propostes que s’especifiquin en
aquests estatuts o en els reglaments i ordenances del Consorci, així com els relacionats en l’article 47 de la Llei 7/85, de 2 d’abril.
Així mateix, es requerirà majoria absoluta per a l’adopció dels acords relatius a:
a.- Aprovació del pressupost.
b.- Establiment i regulació dels corresponents preus.
c.- Aprovació de les quotes de participació econòmica dels associats.
2.- S’entendrà que hi ha majoria absoluta quan es computi a favor de la proposta de resolució la meitat més un dels vots totals de la Junta de
Govern, que representin alhora la meitat més un dels associats nats.
3.- S’entendrà que hi ha majoria simple quan, en relació amb una proposta, es computin, d’acord amb l’establert en l’article 17, un nombre de

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 174
20 de desembre de 2014
Fascicle 299 - Sec. V. - Pàg. 59635

vots a favor superior al de vots en contra.
CAPÍTOL IV. COMISSIONS ESPECÍFIQUES
Article 20. Composició i atribucions
1.- Les comissions específiques seran nomenades per la Junta de Govern, i podran tenir una finalitat informativa i/o executiva.
2.- La composició i atribucions d’aquestes comissions es determinaran en el mateix acord de constitució i nomenament.
CAPÍTOL V. EL/LA GERENT
Article 21. Requisits i atribucions
1.- El lloc de gerent es determinarà a la plantilla del Consorci i constarà al pressupost. La seva provisió no podrà realitzar-se amb personal
eventual.
2.- Són atribucions del/de la gerent:
a.- Exercir la direcció dels serveis del Consorci.
b.- La gestió econòmica ordinària i la dels béns que constitueixin el seu patrimoni o que se li adscriguin.
c.- Adquirir, d’acord amb les previsions pressupostàries, els articles i provisions necessaris per al normal funcionament dels serveis, i
retre compte de totes les despeses efectuades a la Presidència.
d.- El Control del material i de les instal·lacions que s’explotin, de manera directa o indirecta.
e.- Formació d’inventari.
f.- El control sanitari dels serveis.
g.- L’execució dels acords adoptats per la Junta de Govern, Presidència i, si s’escau, comissions específiques.
h.- Totes aquelles que li delegui la Presidència.
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TÍTOL IV. RÈGIM JURÍDIC
Article 22. Disposició general
El Consorci té la consideració d’entitat local, conforme els articles 2 i 43 i successius de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de
Règim Local de les Illes Balears.
En tot allò no regulat en aquests estatuts i en les ordenances i reglaments que els desenvolupin hom s’atendrà a l’establert en la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i resta de normativa aplicable a les entitats locals.
Article 23. Junta de Govern
1.- Les sessions de la Junta de Govern seran ordinàries o extraordinàries.
2.- La periodicitat de les sessions ordinàries serà fixada per la mateixa Junta de Govern, sense que puguin ser un nombre inferior a dues a
l’any.
3.- Les juntes extraordinàries es duran a terme sempre que les convoqui la Presidència, bé per pròpia decisió o a petició d’un nombre
d’associats que representin més d’un terç dels vots totals de la Junta de Govern.
4.- La Presidència estarà obligada a realitzar la convocatòria sol·licitada en el termini d’un mes a partir de la data de la sol·licitud.
5.- Per a la constitució vàlida de la Junta, en primera convocatòria, es requereix l’assistència del nombre d’associats que representen més de
la meitat més un dels vots totals. En segona convocatòria, n’hi haurà prou amb un terç dels vots, sempre que hi assisteixin, com a mínim, tres
associats, un dels quals ha de ser el/la president/a.
6.- Per dur a terme la Junta de Govern resulta necessària l’assistència del/de la secretari/ària.
7.- Les juntes de govern es convocaran, com a mínim, amb dos dies d’antelació, sense que per al seu còmput es tingui en compte el dia de la
seva realització.
8.- A la convocatòria es determinarà la data i hora per a la seva realització en segona convocatòria si fos necessari.
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Article 24. Comissions específiques
El règim de les sessions, convocatòries, periodicitat i votacions es determinarà a l’acord de constitució.
Article 25. Explotació de serveis
Per a l’explotació de serveis el Consorci podrà utilitzar qualsevol de les formes establertes a la legislació local.

TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC
Article 26. Recursos
1.- Per fer front a les obligacions i als compromisos financers causats per l’execució d’obres i instal·lacions, explotació i manteniment dels
seus serveis, el Consorci disposarà dels següents recursos:
a.- Els productes del seu patrimoni.
b.- Les subvencions, auxilis, donatius i llegats que s’obtenguin.
c.- Els preus que s’estableixin per a la prestació dels seus serveis.
d.- Les aportacions dels seus associats.
e.- Els crèdits obtinguts de tota mena, tant d’entitats públiques com privades.
f.- Qualsevol altre d’admès en dret i no esmentat anteriorment.
2.- Per a l’ús dels seus recursos, el Consorci no estarà obligat a cap ordre preferencial.
3.- El Consell Insular de Menorca participarà en les despeses de gestió ordinària del Consorci, així com en aquelles que acordin els ens
consorciats, però no participarà en el finançament del cost d’explotació i tractament dels residus sòlids.
Article 27. Règim financer.
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1.- El Consorci estarà subjecte al règim pressupostari, de comptabilitat i de control del Consell Insular de Menorca.
El pressupost del Consorci, que serà proposat inicialment per la Junta de Govern, formarà part del pressupost general del Consell Insular de
Menorca. Així mateix el Compte del Consorci formarà part del Compte general del Consell insular.
2.- Els excedents anuals seran considerats en el règim pressupostari.
3.- El dèficit pressupostari serà distribuït per la Junta de Govern, un cop aprovats els comptes, en concepte de quota extraordinària entre tots
els seus associats.
4.- Prèviament a la seva adopció, s’elaborarà un estudi econòmic o de viabilitat financera, referit a cada resolució dels òrgans rectors del
Consorci que tengui important repercussió economicofinancera, com ara l’assumpció dels costos d’inversió de les instal·lacions.

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 28. Dissolució del Consorci
1.- En el cas de dissolució del Consorci, la Junta de Govern establirà la tramitació que caldrà seguir.
2.- Els immobles i instal·lacions revertiran en els associats que els haguessin aportat.
3.- La resta del patrimoni, positiu o negatiu, es distribuirà entre els associats, segons els índexs que la mateixa Junta de Govern estableixi.

TÍTOL VII. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI
Article 29. Règim de personal.
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El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment del seu objecte i finalitats. El seu nombre, categories i funcions estaran
determinades en la plantilla i en la Relació de llocs de treball aprovades per la Junta de Govern de conformitat amb la normativa vigent.
El règim jurídic del personal al servei del Consorci serà, amb caràcter general, el que resulti d’aplicació al del Consell Insular de Menorca.
Les retribucions del personal del Consorci no podran superar les establertes pel Consell Insular per llocs de treball equivalents.
La selecció de personal es farà d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
El Consorci podrà disposar de personal propi o de personal adscrit per les entitats consorciades.
La plantilla del consorci no podrà incloure llocs de treball que s’hagin de cobrir mitjançant personal eventual.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Consorci haurà de disposar de personal que desenvolupi les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria, ja sigui per mitjà de personal
propi o per qualsevol de les formes de desenvolupament d’aquestes funcions previstes a la normativa vigent. Mentre no es resolgui una altra
cosa, sempre de conformitat amb la normativa vigent, aquestes funcions seran desenvolupades per les persones responsables de la secretaria,
la intervenció i la tresoreria del Consell Insular de Menorca o els funcionaris en qui aquestes deleguin.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2014/174/901178

Per a l’aprovació dels presents estatuts i la constitució del Consorci se seguiran els tràmits següents:
a.- La presidència del Consell Insular de Menorca remetrà, a cada president/a de les entitats municipals de l’illa, còpia d’aquests a fi
que puguin proposar les modificacions i rectificacions que considerin oportunes.
b.- Estudiades totes les propostes, es durà a terme una reunió de tots els presidents de les corporacions locals de Menorca per resoldre
sobre aquestes a fi d’obtenir el major consens possible.
c.- L’acord que s’adopti s’elevarà, una volta vistos els informes oportuns, al Ple del Consell Insular de Menorca, per resolució del
qual es comunicarà a totes les entitats municipals, que disposaran d’un termini d’un mes per decidir la seva adhesió o no com a
associats nats i, en conseqüència, l’aprovació inicial dels estatuts.
d.- Transcorregut el termini anterior, el/la president/a del Consell Insular de Menorca ordenarà la publicació del corresponent anunci
i s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies, a fi que els interessats puguin presentar tantes al·legacions i suggeriments com
considerin convenient.
e.- En el supòsit de presentació d’al·legacions i/o suggeriments, un cop transcorregut el període d’exposició pública, després que
s’hagin reunit els presidents de les corporacions locals de Menorca i una volta vistos els informes necessaris, el Consell aprovarà
definitivament els corresponents estatuts i l’esmentada resolució es comunicarà a totes les entitats municipals de Menorca, que
disposaran d’un nou termini d’un mes per decidir la seva adhesió o no com a associats nats i, en conseqüència, l’aprovació definitiva,
per part seva, dels Estatuts.
En el supòsit que, durant el període d’exposició pública, no s’hagin presentat al·legacions, els estatuts i les corresponents adhesions
s’entendran aprovades definitivament.
f.- El/la president/a del Consell, un cop transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, ordenarà la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears del text dels Estatuts aprovat definitivament i de la relació de les entitats municipals que
s’integren en el Consorci.
g.- Acomplert el tràmit anterior, el/la president/a del Consell convocarà la sessió constituent.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst en els Estatuts i les disposicions que els desenvolupin, hom s’atendrà a l’establert en la legislació local.
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