
FUNDACIÓ     PÚBLICA     MUNICIPAL     EL     VILAR  

LA SELVA DEL CAMP

ESTATUTS

TÍTOL I

NATURALESA I FINALITATS

Article 1

LA FUNDACIÓ PÚBLICA MUNICIPAL EL VILAR,  en endavant FPM EL VILAR,  és una 
institució de l’Ajuntament de La Selva del Camp,  que l’ha constituïda exercint les seves potestats 
d’autorganització,  en règim de descentralització,  en forma d’organisme autònom municipal de caràcter 
administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i pública, patrimoni independent, amb drets i obligacions 
propis i plena capacitat jurídica d’obrar, conforme a la legislació local vigent, per al compliment de les 
finalitats i funcions que li atribueixen aquests Estatuts.

Article 2

La FPM EL VILAR gaudeix d’autonomia i de plena capacitat d’obrar i realitzar tot el que calgui dins 
l’ordre jurídic i econòmic per a l’acompliment dels seus fins,  així com dur a terme tots els actes 
d’administració i disposició admesos per l’ordenament positiu que sigui vigent,  i estarà regulada per 
aquests  Estatuts i per les disposicions aplicables de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local,  de la Llei 8/1987,  de 15  d’abril,  Municipal i de Règim Local  de Catalunya,   el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, d'hisendes locals, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 13/1995, de 18 de maig, de 
contractes de les  administracions públiques,  a més de la resta de disposicions legals i reglamentàries 
aplicables i sens perjudici de les  facultats de tutela que corresponguin a l'Ajuntament de La Selva del 
Camp en  virtut d'aquests Estatuts.

Article 3

En la seva qualitat d’administració pública institucional, corresponen a la FPM EL VILAR, en l’àmbit de 
les seves competències, sense altres limitacions que les determinades en el marc dels presents estatuts i en 
els termes establerts per la legislació de règim local, les potestats i prerrogatives següents:

a) La reglamentària i la d’autorganització.
b) La de programació o planificació.
c) La d’investigació i de recuperació d’ofici del seus bens.
d) La d’execució forçosa i la sancionadora.
e) La de revisió d’ofici d’actes i acords.
f) La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat d’actes i acords.
g) La d’inembargabilitat de béns i drets, en els termes establerts per les lleis, i les de prelació, de 

preferència i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública en relació amb els seus 
crèdits, sens perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat.

h) La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat, en els termes establerts per les lleis.
Article 4

En exercici de la seva autonomia i per al compliment dels seus fins, la FPM EL VILAR gaudirà de plena 
capacitat d'obrar i estarà   facultada  per:

a) Administrar el seu patrimoni.
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b) Adquirir, posseir, arrendar, gravar i alienar béns mobles i  immobles, amb les limitacions que 
preveu l'article 204.4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis

c) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions.
d) Celebrar contractes i convenis amb persones públiques o privades.
e) Contractar obres, serveis i subministraments.
f) Sol·licitar i obtenir subvencions i ajuts.
g) Exercitar tot tipus d'accions judicials i extrajudicials davant de qualsevol jurisdicció.
h) Acceptar donacions, herències, llegats i altres transmissions a títol gratuït o modal.
i) Contractar i acomiadar personal.
j) Establir la seva pròpia organització interna.
k) Celebrar tot tipus d'actes i negocis jurídics.

         

Article 5

5.1.- Les finalitats de la FPM EL VILAR són les següents:

a) Exercir les competències que la legislació vigent atribueix al municipi en matèria de serveis 
socials, en especial en l'àmbit de la tercera edat i que li siguin assignades per l’Ajuntament

b) La gestió de centres de titularitat pública corresponents a les matèries abans esmentades.

5.2.- Per l'exercici d'aquestes funcions, la FPM EL VILAR podrà participar, prèvia autorització del Ple de 
l'Ajuntament ,  en societats mercantils,  de titularitat pública o privada,  que tinguin finalitats concurrents 
amb l'Organisme.

Article 6

El domicili de la FPM EL VILAR radicarà al Carrer Vilar 2 d’aquest municipi.
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TÍTOL II

ÒRGANS DE GOVERN

Article 7

Els òrgans de govern i administració de la FPM EL VILAR són els següents:

a) La Junta de Govern.
b) El President i el Vice-president.
c) La Consell executiu
d) El Gerent.
e) Els altres òrgans complementaris que acordi crear i regular la Junta de Govern.

Secció Primera

La Junta de Govern i la Comissió executiva

Article 8 

1.- La Junta de Govern és el màxim òrgan de govern i administració de la FPM EL VILAR

2.- Corresponen a la Junta de Govern, les atribucions, competències i funcions següents:

a) Marcar les gran línies d’actuació de l’Organisme.
b) Aprovar els programes d’actuació i les seves revisions.
c) Aprovar anyalment l’avantprojecte de pressupost,  les modificacions pressupostaries i la 

liquidació de comptes, per elevar-los posteriorment a l’Ajuntament.
d) Aprovar ordes i instruccions de servei.
e) Proposar a l’Ajuntament  l’aprovació de la plantilla de personal.
f) Determinar els criteris de selecció de personal,  atenent als principis de publicitat,  igualtat, 

mèrit i capacitat.
g) Aprovar el/s conveni/s col·lectiu/s de treball.
h) Contractar i concedir obres, serveis i/o subministraments de durada superior a un any i ordenar 

aquelles despeses que per raó de l’import ho requereixin, d’acord amb les bases d’execució del 
pressupost de l’Ajuntament

i) Fixació dels preus públics dels serveis, llevat quan no cobreixin els seus costos.
j) Exercir accions judicials i administratives en defensa dels interessos de l’Organisme.
k) Presentar anyalment a l’Ajuntament la proposta de liquidació del pressupost i donar compte 

trimestral de les activitats desenvolupades i resultats obtinguts, i elevar-li la Memòria anual.
l) Vetllar per l’acompliment de les finalitats pròpies de l’Organisme Autònom.
m) Aprovar els Reglaments de Funcionament Intern
n) Creació i regulació d’òrgans complementaris.
o) Exercitar aquelles altres competències no atribuïdes estatutàriament a cap altre òrgan que, 

inherents a  les comeses pròpies de l'organisme autònom FPM EL VILAR,  la legislació de 
règim local atribueixi al Ple de l’Ajuntament de la Selva del Camp i no siguin  indelegables.

p) Qualsevulla altra que en el futur se li pugui conferir.

Article 9

La Junta de Govern serà integrat pel President i  un màxim de 24 consellers més un dels quals exercirà el 
càrrec de Vice-president

Article 10

1. Presidirà la Junta de Govern  l’Alcalde o regidor municipal  en qui aquest delegui. 

2. El Vice-president serà nomenat pel Ple, a proposta de l’Alcalde, d’entre un del membres de la junta de 
Govern.
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3. Els  consellers  seran nomenats pel Ple de l'Ajuntament, segons el criteri següent:

� Un màxim de 5 consellers hauran de ser membres del consistori amb una representació,  mínima, de 
dos grups municipals.

� La resta,  que haurà de ser integrada per  persones professionalment,  o socialment,  qualificades en 
relació amb les finalitats i activitats de l'Organisme,  hauran de ser nomenats:

- Un màxim de 12  a proposta de l’Ajuntament
- 6 d'entre els que proposin les entitats i institucions següents:

� Associació l'Alzina
� Associació de Jubilats
� Consell Comarcal del Baix Camp
� Consell Parroquial
� Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit
� Societat Cooperativa l'Avellanera i Secció de Crèdit

4. Així  mateix, el Ple anomenarà  un conseller que, per delegació, exercirà les funcions de tresorer.

5.  La Junta de Govern es renovarà coincidint amb el canvi de l'Ajuntament,  així com en el supòsits de 
vacants. Els seus membres seran reelegibles si conserven la qualitat per la qual van ser nomenats. Els 
consellers, que no siguin regidors, proposats per les entitats i institucions esmentades solament podran 
optar a una reelecció seguida. Es perdrà la condició de membre del Consell en els supòsits següents:

a) Pèrdua de la condició, càrrec o qualitat per la qual fou nomenat.
b) Per resolució del Ple de la Corporació.
c) A iniciativa del mateix membre.
d) Per incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda.
e) Per falta greu i a proposta de la Junta de Govern.

Article 11

Els consellers exerciran el càrrec gratuïtament, si bé poden ser reemborsats de les despeses que aquest els 
produeixi 

Article 12

Corresponen al Secretari de la FPM EL VILAR les funcions de fe pública i assessorament legal preceptiu. 
Actuarà en aquestes funcions el Secretari de l’Ajuntament o,  prèvia la seva proposta,  com a delegat 
d’aquest,  qui designi l’Alcalde.

Article 13

El President podrà nomenar assessors de la Junta de Govern i,  en el seu cas del Consell Executiu,  els 
quals assistiran a les reunions i podran intervenir en les deliberacions sense dret a vot. 

Article 14

1. La Junta de Govern es reunirà, amb caràcter ordinari,  com a mínim 1 vegada a l'any, i    amb caràcter 
extraordinari, quan ho consideri necessari el seu president o ho  sol·liciti per escrit la tercera part dels 
seus membres.

2. Les convocatòries i el règim de les sessions s’ajustaran al que disposa la normativa reguladora de 
règim local i al reglament d’organització i funcionament que es pugui aprovar o, en el seu defecte, el 
de l’Ajuntament.

3. El quòrum per a la validesa de les sessions serà, tant en   primera com en segona convocatòria, d'una 
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tercera part dels  membres de la Junta de Govern amb veu i vot.  En tot cas hi hauran  d'assistir el 
president i el secretari, o qui legalment els  substitueixi.

4. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres presents,  i en cas d'empat decidirà el 
president amb vot de qualitat.

Article 15

1. Per acord de la Junta de Govern es podrà constituir un consell executiu integrat pel President,  el 
Vice-president i un màxim de quatre  membres de la Junta, un dels quals haurà de ser el tresorer,  que 
seran escollits per acord d’aquesta.  La pèrdua de la condició de membre de la Junta comportarà el 
cessament automàtic com a membre del Consell executiu.

2. Correspondrà al consell executiu les funcions que, per delegació,  li siguin atribuïdes per la Junta de 
Govern.

3. L’acord de creació del Consell executiu determinarà les convocatòries i el règim de les sessions del 
mateix,   que s’ajustaran al  disposat la normativa reguladora de règim local i al reglament 
d’organització i funcionament que es pugui aprovar o, en el seu defecte, el de l’Ajuntament.

4. Les sessions es celebraran en el domicili de l’Organisme o en aquell que determini el president. En 
aquest segon cas, caldrà que consti el lloc de celebració de les sessions  en la convocatòria.

Secció Segona

El President i el Vice-president

Article 16

El president de la Junta de Govern ho serà també de la FPM EL VILAR.

Article 17

Corresponen al President, les atribucions, competències i funcions següents:

1. Ostentar la representació de l’Ajuntament en la FPM EL VILAR
2. Exercir la màxima representació de l’Organisme i de la Junta de Govern en tot tipus d’actes i 

contractes, davant d’autoritats i tribunals i davant de particulars.
3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions dels òrgans col·legiats, dirigir les deliberacions i 

dirimir els empats amb vot de qualitat.
4. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgències,  i donant-ne compte a la Junta de 

Govern  en la seva primera reunió.
5. Exercir la direcció superior de tots els serveis de l’Organisme.
6. Exercir la direcció superior del personal.
7. Contractar i nomenar, d’acord amb la plantilla aprovada, així com separar i sancionar el personal.
8. Qualsevol altres tipus d’ordenació de despesa,  pacte o contractació relatius a matèria de personal, 

relacions laborals,  funcionarials,  arrendament civil de serveis de professionals,  treballs específics, 
concrets no habituals i tota altra directament o indirectament relacionada amb temes de naturalesa 
similar.

9. Ordenar pagaments.
10. Obrir,  disposar i cancel·lar tot tipus de comptes corrents i d’estalvi en qualsevol establiment a 

l’efecte.
11. La signatura i aprovació de convenis,  concerts,  protocols d’acords i altres figures legals afins,  amb 

persones físiques o jurídiques públiques o privades.
12. L’atorgament de subvencions o ajuts de naturalesa econòmica.
13. La signatura de tota mena de correspondència que no sigui estrictament de tràmit administratiu 

ordinari, adreçada a qualsevol  tipus d’autoritat o càrrec públic.
14. Presidir tots els actes públics i oficials de l’Organisme.
15. L’aprovació de transferències de crèdits pressupostaris que, en allò que legalment no estigui reservat 

al Ple de l’Ajuntament.
16. Exercitar aquelles altres atribucions que,  essent inherents a  les comeses pròpies de l'organisme 

Pàgina 5 de 11



autònom,  la legislació de règim  local atribueixi al president de l'entitat local i no siguin 
indelegables o no estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests    Estatuts.

Article 18

El Vice-president substituirà en cas de vacant,  absència o malaltia,  el President,  i exercirà aquelles 
atribucions que li delegui el President.

El President podrà delegar en el Vice-president, entre d’altres, les atribucions següents:

1. La responsabilitat política i de govern executiu relatives a les competències a l’Organisme.
2. Representar a l’Organisme.
3. Dirigir, inspeccionar i impulsar els corresponents serveis i obres.
4. L’ordenació de pagaments
5. Exercir la potestat sancionadora i disciplinària corresponent a l’Organisme.
6. Contractar,  aprovar projectes i totes les altres facultats i prerrogatives inherents a l’òrgan de 

contractació sempre que es tracti d’obres,   serveis i subministraments quan la seva quantia no 
excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del pressupost ni del 50% del límit general aplicable a al 
procediment negociat.

7. Dictar,  en l’àmbit de l’Organisme,  tots els actes administratius d’impulsió,  tràmit o definitius i 
d’execució que, afectant o no a tercers, corresponguin a atribucions assignades al President.

8. El desenvolupament de la gestió econòmica de l’Organisme, conforme al  Pressupost aprovat.
9. Totes aquelles altres de contingut homòleg que en siguin antecedent o conseqüències i estiguin en 

relació directa amb les anteriors atribucions expressament enunciades.

Secció Tercera

El Gerent

Article 19

1.-El Gerent, que podrà ser persona física o jurídica,  serà nomenat per l’Alcaldia a proposta de la Junta 
de Govern.

Article 20

Són obligacions i atribucions del Gerent les següents:

1. Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern.
2. Exercir com a cap de personal sota les directius del President.
3. Responsabilitzar-se i exercir la direcció i el funcionament tècnic i administratiu de l’Organisme.
4. Representar administrativament l’Organisme.
5. Assistir a les sessions de la Junta de Govern amb veu però sense vot.
6. Vetllar per la custòdia, conservació i bon ús dels béns i instal·lacions de l’Organisme.
7. Autoritzar amb la seva signatura tota aquella documentació que li sigui objecte de autorització de 

signatura per part del President o del Vice-president.
8. Realitzar  també totes les funcions que li siguin conferides per ajunta de Govern, pel President o pel 

Vice-president.
9. Assumir la plena responsabilitat a nivell directiu de l’organització i funcionament eficient de 

l’Organisme.
10. Planificar l’activitat dels serveis i formular les directrius que els han de regir.
11. Seguiment de l’acompliment dels Programes i la correcta prestació dels serveis integrats a 

l’Organisme.
12. Dirigir, controlar i avaluar l’activitat i el funcionament dels serveis
13. Exercir la direcció del personal de l’Organisme, i proposar al President la sanció de les faltes lleus i 

la incoació d’expedients disciplinaris per les greus o molt greus.
14. Donar informació al  President,  a la Junta de Govern  i al Vice-president,  en el marc de les 

respectives atribucions, sobre la marxa dels serveis de l’Organisme.
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TÍTOL III

PERSONAL

Article 21

L’organisme autònom podrà disposar del personal necessari pel compliment de les seves comeses i el seu 
nombre, la categoria i les funcions seran determinades en la plantilla proposada per la Junta de Govern i 
aprovada per l’Ajuntament.

Article 22

Les places que integren la plantilla seran cobertes, segon correspongui per:

1. Funcionaris de l’Ajuntament de la Selva del Camp que prestin els seus serveis a l’organisme que 
conservaran la situació de servei actiu a l’Ajuntament.  Es podran reintegrar a la plantilla de 
l’Ajuntament per qualsevol dels sistemes de provisió de llocs de treball.

2. Funcionaris adscrits temporalment en comissió de serveis.
3. Personal laboral transferit per l’Ajuntament de La Selva del Camp, quedant l’organisme subrogat en 

els drets i obligacions de les relacions laborals anteriors,  segons l’article 44.1  de l’Estatut dels 
Treballadors.

4. Personal laboral contractat per la FPM EL VILAR

Article 23

La selecció del personal de l’organisme es farà d’acord amb els criteris de la Junta de Govern,  atenent als 
principis de publicitat, igualtat, capacitat i mèrit.

Article 24

El règim del personal se subjectarà a la normativa vigent per  a les corporacions locals.

TÍTOL IV

PATRIMONI I REGIM ECONÒMIC

Secció Primera
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Del Patrimoni

Article 25

Constituiran el  patrimoni de l’organisme autònom:

a) Els bens de serveis públic i els béns i drets patrimonials de titularitat pública que li adscrigui 
l’Ajuntament, conservant la seva qualificació jurídica originària, dels quals  no adquirirà la propietat 
sinó només facultat per la conservació i utilització per al compliment dels fins que es  determina a 
l’adscripció.

b) Els béns i drets de qualsevol mena que adquireixi l’organisme per  qualsevol títol.

Article 26

L’Ajuntament adscriu en ús a la FPM EL VILAR els béns i drets següents:
- Local del carrer Puig i Ferreter, n. 6 (planta baixa dreta)

Article 27

L’organisme, conforme a les determinacions del Reglament de Patrimoni  de les Corporacions Locals .ha 
de portar un inventari dels seus béns,  actualitzat continuadament,  que sotmetrà a l’aprovació de 
l’Ajuntament

Secció Primera

Dels mitjans econòmics i del pressupost

Article 28
         
La FPM EL VILAR comptarà amb els recursos econòmics següents:
         

1) Aportacions i subvencions de l'Ajuntament de la Selva del Camp
2) Productes i rendiment del seu propi patrimoni.
3) Rendiments de les seves activitats.
4) Donatius, auxilis i subvencions.
5) Crèdits, préstecs i aportacions obtinguts de persones públiques i privades.
6) Taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic.
7) Herències i Llegats
8) Qualssevol altres procedents legalment.

         
         
Article 29
         
Anualment la Junta de Govern aprovarà inicialment el pressupost de la FPM EL VILAR,  sobre la base de 
l'avantprojecte preparat pel gerent,  i l'elevarà a l'Ajuntament per a l'aprovació del Ple municipal, 
integrat en el pressupost general de la Corporació.  
Article 30
         
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. Cada any la  Junta de Govern formularà una memòria 
d'activitats, el balanç i compte de Resultats, la liquidació del pressupost de l'exercici,  i la resta d’estats i 
comptes anuals requerits per la normativa reguladora de les hisendes locals,  que els elevarà al Ple de 
l'Ajuntament.

Secció quarta

Intervenció i comptabilitat
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Article 31

La funció interventora l’exercirà la Intervenció  de l’Ajuntament o, prèvia la seva proposta, com a delegat 
d’aquest,  el funcionari municipal que designi l’Alcalde,  si bé la fiscalització prèvia se substituirà per la 
inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries posteriors mitjançant la 
utilització de tècniques de mostreig o auditoria,  com autoritza l’art. 200.4  de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.

Article 32

La comptabilitat se subjectarà al règim de comptabilitat pública i s’organitzarà en la forma prevista per la 
legislació en matèria d’hisendes locals, i correspondrà a la Intervenció la seva inspecció d’acord amb els 
procediments que estableixi l’Ajuntament.

Article 33

Els fons de la FPM EL VILAR seran custodiats en comptes operatius d’ingressos i pagaments, 
degudament intervinguts,  oberts a nom de l’organisme en Entitats de crèdit i estalvi amb les que es 
concertin els serveis financers de la seva tresoreria.

TÍTOL V

FACULTATS I REGIM DE TUTELA DE L’AJUNTAMENT

Article 34

L’Ajuntament exercirà les potestats tuïtives i de control de la FPM EL VILAR amb  l’exercici per part 
dels seus òrgans, de les facultats següents:

a) Atribucions de l’Ajuntament Ple:

 Aprovar i modificar el seus Estatut.
 Nomenament i cessament dels membres de la Junta de Govern
 Aprovació de la Plantilla de personal propi.
 Aprovació del Pressupost i dels comptes.
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 Aprovar  transferències de crèdit entre diferents grups de funcions llevat quan les altes i les baixes 
afectin a crèdits de personal.

 Prestació d’aval municipal a operacions de préstecs.
 Autorització de la concertació d’operacions de crèdits i préstecs.
 El superior control i fiscalització.
 Alienació i gravamen de béns immobles que formin part del patrimoni de l’Organisme.
 Resoldre recursos contra els actes i disposicions de l’Organisme Autònom.
 Les altres que les lleis atribueixin al Ple amb caràcter d’indelegades.

b) Atribucions de l’Alcaldia:

 Nomenament i cessament del Gerent.
 Aprovar la liquidació del Pressupost.
 El coneixement de (d’):

 Els assumptes que s’inclouen a l’ordre del dia dels òrgans de govern.
 Els acords de la Junta de Govern, o en el seu cas del Consell Executiu, els quals es 

comunicaran a l’Alcaldia quan aquesta no sigui present en la sessió en que s’adoptin.
 Els nivells obtinguts en el desenvolupament de la programació establerta.
 La Memòria anual de Gestió.

 Reclamar als òrgans de govern i d’administració de l’organisme tota mena d’informes i de documents 
i també ordenar les inspeccions que consideri  oportunes.

TÍTOL VI

MODIFICACIONS DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ

Article 35

La modificació d’aquests Estatuts s’haurà d’ajustar als mateixos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 36

L’Organisme Autònom podrà ser dissolt quan ho consideri convenient l’Ajuntament en ús de les seves 
potestats d’autorganització. En dissoldre’s l’Organisme Autònom tots els seus béns revertiran íntegrament 
a l’Ajuntament de La Selva del Camp, el qual el succeirà a títol universal.

La Selva del Camp, juny de 1999
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