Funcions del Consell General
ESTATUTS DEL CONSORCI MERCAT DE LES FLORS
Article 7 Òrgans del Consorci
7.1.

Els òrgans de govern i administració del Consorci són:
a)
b)
c)
d)

7.2.

La Presidència del Consorci.
La Vicepresidència del Consorci.
El Consell General.
La Direcció.

La Presidència, la Vicepresidència i els membres del Consell General no són retribuïts
per l’exercici del seu càrrec.

Article 10 Funcions del Consell General
10.1.

Corresponen al Consell General les funcions següents:

a) Fixar les directrius i els criteris generals d’actuació del Consorci.
b) Dictar les seves normes de funcionament en el que no preveuen aquests Estatuts,
aprovant un reglament de règim interior.
c) Aprovar el pla d’actuació per quatre anys.
d) Nomenar el director o directora del Consorci.
e) Aprovar el pressupost d’ingressos i despeses corresponent a cada exercici, i també
aprovar les memòries, els inventaris, els balanços i els estats de comptes.
f) Aprovar, modificar o suprimir les tarifes o preus dels diferents serveis que presti el
Consorci.
g) Aprovar l’estructura organitzativa del Consorci.
h) Aprovar la plantilla de personal, l’organigrama corresponent i l’oferta d’ocupació, i
també establir la forma de provisió dels llocs de treball creats i els criteris generals per
a la contractació de les persones que els han d’ocupar, d’acord amb la normativa vigent
en matèria de personal del sector públic.
i) Aprovar les bases de selecció del personal.
j) Aprovar els programes d’inversions i de finançament del Consorci.
k) Aprovar els contractes i autoritzar despeses sempre que el seu import excedeixi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost o que siguin d’una durada superior a 4 anys.
l) Acordar l’adquisició, l'alienació i el gravamen dels béns immobles i dels béns mobles que
integrin el seu patrimoni.
m) Aprovar les operacions d’endeutament, sense perjudici del compliment de les previsions
aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d’acord amb el que
estableix la normativa vigent. Per a aquestes operacions cal l'autorització prèvia dels
òrgans competents de l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat.
n) Fixar els criteris que s’han de seguir per a la formalització de convenis amb altres entitats
públiques i privades.
o) Aprovar les bases reguladores d’ajuts i beques.
p) Canviar el domicili del Consorci.
q) Proposar a les entitats consorciades l’admissió de nous membres i l’exclusió d’aquells
que amb la seva actuació contradiguin les finalitats del Consorci.

r) Aprovar la participació en altres entitats, públiques o privades, fins i tot en societats
mercantils, sempre que la seva activitat coincideixi amb les finalitats pròpies del
Consorci, prèvia autorització dels òrgans competents de l’Ajuntament de Barcelona i de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
s) Modificar els Estatuts del Consorci.
t) Acordar la dissolució i la liquidació del Consorci.
u) Aprovar la creació i la dissolució dels consells assessors, determinar-ne la composició i
el funcionament, així com nomenar els seus membres, a proposta de la Direcció.
v) Resoldre els recursos d’alçada que s’interposin contra els actes dels altres òrgans del
Consorci.
10.2.

Les funcions del Consell General són indelegables.

