ESTATUTS DE L'ENTlTAT URBANisTICA COL.LABORADORA PROVISIONAL DEL
POLíGON D'ÄCTLJAOIÓ URaAN1sTICA DE LjARE E1XAMPLE SUD, DEL PRAT DE
LLOaREGAT

Capital

L. Disposieionsgenerals

Article 1. Denominaeió
L'Entilat Urbal'ística CoHaboradora Provisionalobjêcte eS constitueixamb la denominació
d'''Entitat UtbanísticaCoHaboradoJa Provisional de I'ARE Eix,arrp1e Sud, del Prat de

L10bregat

Article 2. NaturalèSa
L'Entitat líndrànatualesaadminisUativa i actuaràsotala tutela del Consorei urbanístíe per
al deseí'volupament del Sector

EixaJTple Nnrd i les árees residencialS êstratègiqueS

EixampleSud i Ronda dElI sUd.Aeroport, del Prat de L1obregat.

ÀrticlEl i. PersøllålitatJuddiea
L'Ëntitatgaudirà de personalitatjuridica própiai plenacapacital per .al complimentde. les

seves firlälitäts, durant el terminl de laseva vigència. La personalitat juridíeas'entendrà

del DecretaOS/2006, de1 ä de juliol,

adquirida, d'acotQamb Ell ÇtLledisposa .I'artiele 188.2

pel ,que s'aprovael Hegiament de la L1ei d'urbanisme,en el moment de la inscripciÓen el
Gêneralitat r;e: Cataiynya.

Registre d'EntitatsUrbanistiques CQHaboradores dfila

Article 4. Domicil

S'estableixef domicil de I'entitat a la Ronda General Mitre, 12, int. (Plaça Belianes),
Barcelona 08017.
ArUele 5. Durada

L'Entitat tindrà una duracíó m$xim(l d'un anYa comptar des de la seVa inscripciÓ en el
Registre d'Entitats Urbanistiques CoHaboradores de la Generalìtat de Catalunya.

ArticlèG.Objeete i finalitat
És obje.cte de l'Entitat Urbanística CoHaboradora Provisional formular la documentació

le.galment pertinent iinstar les tramitacions necessàries per facilitar í agilitzar el
desenvölupament ürbanístic de I'Àrea Residencial Estratègica Eixample Sud, del Prat de
L1obregat.

Per aJa,c()osecuciq de I'objectiu proPQsat,sónfinalittsprimordials iessegüents:
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a) Instar davant ladministracióactuant lasobstítució de la modaHtat decooperació del
sistema d'actuació urbanística de reparcel4ació prevrst en el Pla Director UrbáhíStic del
sector, per lamodalitatde compensació básìca del mateìx sistéma c:e reparcel'lació.

b) Encarregar la redaccìó, impulsar r formular un Projecle d'Estatuts i Bases, el ProJecte de
Reparcel.lacìó ì el Projecte d'UrbanilZadó.
c) Impuisar la constitució de la Junta de Compensació definitiva.
d) Actuar,a tots els efectes, Com a ëhtitat urbanístìcacoHaboradora provisìonáL
e)

Gestionar i defensar els interessoscornuns dèlsseus membres davant de qualsevol
autoritat, orgat¡ísme ppblìc, tribunäls oparticulàrs,

f) Sof.ìdtar i gestionarels benefidsfiscals que atorfluen les lIeis tributánes.
9) Exercìr tots els drets i. actìvitatsque li corresponguìn,en base

Article 7..

a la legislació vigent.

AdministracJó actuant

La condició cladministraci6 actuant recau en elCôrsørci urPanistic per al desenvoltipament
EixampleNord ì les aree residencialsestratégiques Eixample Sud ¡ Ronda del
sud-Aeroport, del Pratde L1obregat, tal icom preveu I'article 3.2 deis seus !2statuts.

del sector

Enexercici de laseva tutela correspon alConsorci:

a) Aprovar la constitució de I'Entitat ì remetrela documentacìó necessària pera la seVa
rnscrípciÓ en el Registre d'Entitats Urbanistiques CoHaboradores de

la Generaiitat

de Cátaiunya,
b) Acordar

la modificado de la modalitat del sistema d'actuadó urbanística per a

I'execudó de I'ámbit, tal i com preveu l'article7.1.h) deIs seus Estatuts.
c) Totes les altresatnbucions que resultn de la legislacìó urbanistica í locaL.

Cclpítol n. Deis metnbre$

Article 8. Membres
L'Entítatestarâintegrada pels promotorsdaquesta Ëntitat que

es relacíonen mitJançant

Annex, que sónalhora propietaris deis terrenýs dins del secor dèlìrt'¡jtat Par I'Area

Residencìal.ËstratègìcaEíxample Sud, del Pratde Uobregat,
que representen mésdelSO%
de lasuperficìe total del sector, "tal í com s'acredlta també amb document Annex. Abó

mateìx, també estara integrada per aquells propìëtarís de tetrenýs dins deH$èctO que, no
havent promogut la Seva constitució, s'incorporínala mateixa, sense perjLdìci de

acords adoptats amb anterioritat pels òrgans socìals siguin válids i executius.
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que els

Article9..QuQta de participacìó
La quota de partìc.ipació deis membres serà proporcional a la

superficie de les finques

aportades per cadascun clels membres del'Entitat Aquest coeficientes detalla

provís¡onalment en document Annex. .
Article 10, Orets
Els inembres r;e I'Entitat tindran eissegüents drets:

Assistir personalment 0, a travé.s de representaiit. a. Jessessions de l'Assemblea General,
emetenteivot en proporclo a la quota de participaeió que tingul.1presentar proposÎcions i

suggeríments.
a) Ser elector i elegible peralscàrrecs social$,
b) Obtenir irif(jrrnacióde leis aëtivítats quepórta a terme lEntítaten re.lacióamb el seu

objecte.
e) Tots el.s aUres queelscorresponguin de conformitat ambaquests Estatuts í les
disposicionslegals aplicables.

Article 11. Obligacions

Ambcaràcter general, els. membrede l'Entitat estanobligats .aobservar les prescripcions
deëaràcter g'eneral derivades de les normes legals i del planejamenturbanislic vigents, aixi
com. deis acords adoptats pels òr,gans socials. .

Especialment.elsrnembre vindranobligatsà:

a) Assenyalar un domiciliì modifitar els canvisa efectes de notificacions, per a
constància en la secretaria delEntitat.
peses de gestió
de lentitat, .en cas de que a¡xi s'acordiper lAssemblea, en fUrició de la quo.ta que
cada membre segon!; el percentati;e de partcipació dins de I'Entitat.
corresPQnguì a

b) Satisfer puntualment les quantìtats necessàries peratendre les des

isense perjuc;lícì de s.er rescabalats d'aquesta despesa mitjançant l.asevaíntegracì6

en les despeses d'urbanitzacìÓ delsecti?f. .
c) En cas de transmissió de finques,

comunicara l'Entitat deforma fefaent les

circumstànciesde ladquirent, a efectesde la necessària cönstància,en el terminì de
la transrnissió. L'ad(:uirent quedarå subrogat
de
la formalització
qulnze dies des de
es farà constar ex,pressamenten el tíol
en la. posició de l'anterIor propietari,el que
de transmìssió.
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Capítol m.Dels òrgans degovem i administració
Article 12. Òrgans
Ëls òrg.ans de govern iadministraci6 de ,'Entíat Utbärtístièa CoHaborador'ä Provisional s6n:

a) L'Assemblea General.

b) Ël President.
c) El Secretari.
ArUcle 13. L'Assemblea General
L'Assemblea General que és I'òrgan de gol/ern suprem i de èaràcter deliberant del'Entìtat
estará corístituda ~r tot$ els mi;mbre¡s i decidirá sobre

els

com~tència.
Article 14.

assumptes pro

pis de la seva

Atribucions de l'Assemblea

CørréspOren a I'ASSéiJblea General

les atribúciøps segoents:

reparcel'lació. .

a) Impulsar, agi1tzari facilitar lasubstltució de lä modalifat del sistema d'actuaci6
previst enêl dØcúí1èht dé plarieJament Pel çJe cømpatlsació b¡3sica da!sistèma de

b) Administrar l'Erítitati:lacörd amb l.a lègislació urbaiiísiica (i'aplicaeiólaquests
Estatuts. ien general, totes les facultats de govern ¡:administració quesigUin
precìses per al normal desenvolupamerít de l'Entitat.

Article 15. El President
Lapresìdência de I'Entitat correspon~ràal merobre que siguiescoHit per maJönade qüotes

de particípacìó deis propietaris integrats en I'acte de constitucìó de J'Entitat i pel mäteix
temps de durada qué aquesta. En cas d'absêncìa. o malaitia delPresident, I'Assemblea
General designarà el membre que el Sl.bstitl.ejxi interiname¡nt en les seves funcions. .

Al President ì li correspondran les se:üentsatribucions:

a) . Convocar, presidir, suspedre i aixecar les sessions de l'Assemblea General, dirigir
les deliberacions i executar ¡ fer complir els acords.

b) Dìnmir els empatsamb el vot de qualiat.

e) Representara l'Enlilal davant tercer,entotaclasse ¿'actes i negocs jurídics,
podent conferir poders .3 terceres persones en lexe¡rcici da(Jl!està represerttació,
. tant en làmbit judicial com en l'extrajudidaL.
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d) Autoritzar les. actes de l'Assembtea General, í donaJelvisH.plau a les certificadons
que s'expedeixií' i quants documentsho requereìxin.
e) Executarels acords de l'Assemblea General.

f) ExeJcìr qualsevol activítat bal1q$rla queacordi l'Assemb1ea, mancomUnaqament
amb el seCrfitai.

que Iísiguin encomanadeS per
g) lotes les altresfunci9nS ínherentsal seu .càfrec, a

l'AssembleaGeneral.

Article16. El Secretari

casque el
EISecretari serà. norrenat per. majorìa de quotes de participació delspropietaríselintegratsen
l'acte de constitucióde l'Entitat i pel matex tempsde durada queaquesta. En
la

Junta. si perd la .condíció de

Secretarifos propietari de terrenys,tindrà veu i voten

propiétarl o elditcàrec ês exercìtper una persona no proplet$ia, tindran veu sense vot. Enel
casd'absènciao malaltia del Secretarì. I'assembleageneral desìgnará el membre qUe

substítueixiíntérinament en leS seves funcions.
ti corresponen lessegüents atríbucions:

a) Assistir a les sessiohS de fAssemblea General, aìxecar acta d'aquestes, i expedir

certificacions amb el vist.i.plaudel president.
es relaCÎonarØnels membres integrats de la Junta
b) Portar un \libre regístreen el que

deCompensació, amb expressiÓ de les seves círcumstàncies personals, domicìll,

data d'incoJporació, quota de participaóió i número de yots, iquantes dades
complement$ries s'estimÎn procedents.
c) Exercír qualsevol activìtat baMària que .acordí l' Assemblea, m¡ancomunadament
aOib el president

Capitollv.Funcionamentde l'Entitat
Article. H.çonvocataria del'Assamblea
Les sessions de l'Assemblea General. seran convQcades pel President,mitjançant carta
certìficadaremesaalsmerbres de l'Entitatamb set díesnaturals d'(lntelacitf, coma minim,
a la data en qué s'hêgi de celebrar.

Laconvocatòria fixatà el Jloc, dia ì horade reunió, aixi com els assumptes que .s'hagin de
sotmetre a coneixement i resolució de l'assemblea, sense que pugui.n ser objecte d'examen
altres assumptes no contemplats a la convocatòria.

L'Assemblea General també podrá ,reunircse quan ho soHicitin per escrit membres que
licitud
representln. almenys un trenta per centçle les quotes de participació. En aquest
últimi
supòsit s'ha de convo.car I'Assemblea dintre d.els quinze dies següents a la sol,

s
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celebrar-se aban$ dl.nsaltres.setdies.

A más. si estìguessin reutiítso represetltatstóts els membres de I'entitat podr$celebrar-se
I'Assemblea si s'acordaper unanimitat, sense neceS$itatdeconvocatòría prèvia:

Article18. Constituci6 de I~Assemblea
L'Assemblea General quedarã Vãlfdament constituida, en priméracptlypcatÒl1ä quan hi
ässiSteixìn, presentso representats, els membresque representin almenys dos terços de
les quotes.. de partícípació.. S'entendrà vàlidament. constitliìda I'assemblea,en segona
convocatória, un cop hagi passat mitja hora des de

que havía de celebrar"se la primera;

aSsìsteÎi un minim dunaquarta part de les quotes departicipacíó.

si

Els associats podrandesignar, perescrit i per a cadasessió. uhåpersona queels.
representi a I'Assemblea, Les persQnes juridlques hauran de desi.gnar Ona sola persona El

la sévarepresentació. ..
Article 19. Sessions de L' Assemblea

Actuaran coma Presìdent í $eèretari de lAssemblea General els qUì ho siguin de l'Entitat, o
qui estatutàriamentels substitueíid.

Els acords s'adoptarari per majoria de quotes, presentso representades, computant-se la

partiÓpació en la forma assenyalada a I'attide 9 d'aquests estatut$.
Els acords de lAssembleaSeran immediatament executius, sempre que s'haginadoptat
respectant el qUe preveuenaquestsestatuts, i sense, perjudicidels recursosiaccion:s que
Siguin preCçident$.

Article 20. Actes de l' Assemblea
De cada sessió de l'AssembleaGeneral s'estendrà acta., fent~se constar

acords adoptats. ì el resultat d~ les votacion$ cEllebrades.

en aquesta els

La redacció de l'aCta es portara a terme pel Secretari, será autoritada pel President, i serã

tramesa. als membres pera la seva.aprovació, si .s'escau, a la propera sessió de
l'Assemblea. Un èop aprovades, lesactes figuraran en .elseu IIbre corresponent,
degudament diligenciat, íseranfirmades del president i pel secretario

A requeríment deis membres, o deis õrgan$ urbariistics, el Secretari expedirá, amb el vist-jplau del President, certificacìons del contingut del IIbl'ed'actes.

capitol V. Del règim econòmic
Article 21. Mitjans econòmics

6

Les

despeses

qi.e se'n generin. pel..funCíonament de I'Entìtat en coJ'pliment de

la . seva

finalitates sufragaran p~lsSeus membres¡els qualsseran rescabalats del seu import
mitjançant la seva integració en les despeses i,furllanítZació del sector.

Cápítòl Vl, Delrègim jundic

Article 22. ExecutiVtat irecursos
EIS actes Îacords deIs Òrgans degovern i. administra((ió de l'Entitat són obligatoris i
ímmedìatament executius, lIevat que necessìtín autorilzació postefÍor dòrgans urbanistícs.
es suspendran per la Seva

Igualment,els acords seran immediatament executìus í no

impugnació, Uevat que així hodecideixi la ptòpia A$$errblea General o I'òrgan que ha de
resoldre el recurso

Elsacords de caràcter administratiu que adoptinels òrgans de I'entitat podran ser
impugnats enalçada davant I'administració actuant. d'acprdambl.a legislació de
procfidiment administfatiu vigent.

capitol VII. DissQluçiQi IiCìuidac:iQ

Attíc:le2~. DíSSQJució

Són CaiJSeS de dissoluçió:

a) Que fineixiel termini pelqual va s.er constituïda, si s'escau.

b) Que es tran$forrrÜen Jüntade compensació.
c) Qûi;ISElvol altre causa de díssoluciÓ de les establertes per I'article 196.8 del
reglament de la LleidUrllanisme.
Article 24. Liquidac:ió

Quan s'extingeixila personalitat juridica tindrà lIoc la liquidació de la Junta Provisional i les
despeses abonades pels membres, degudament justificades. per gestions portades a terme
la Junta de Compensacíó
per l'Entitat que serveìxin efectívament per a la conStitució de

peses durbanitzacióque regula larticle 114 de la L1eì
d'Urpänisme, tali com preyeu l'article196.9 del seu Reglament.
quedaran integrades en les des
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