ESTATUTS DE L'AECT PIRINEUS MEDITERRÀNIA

L'Euroregió Pirineus Mediterrània va ser creada el 29 d'octubre de 2004 a Barcelona mitjançant
la firma de la declaració constitutiva L’Euroregió, un futur compartit per part dels presidents de
les comunitats autònomes d'Aragó, de les Illes Balears, de Catalunya i de les regions
Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus, amb “la voluntat d'unir els seus esforços per crear el
nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en la innovació i la
cohesió social i territorial”.

Amb l'objectiu de donar més amplitud a la voluntat política comuna de cooperació en el si
d'aquest territori i de traduir més eficaçment aquesta voluntat en el terreny, els presidents de
Catalunya, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus han decidit posar en marxa un
instrument jurídic i administratiu al servei de l'Euroregió Pirineus Mediterrànea dotat de
personalitat jurídica mitjançant la creació d'una agrupació europea de cooperació territorial, un
instrument jurídic nou creat per la Unió Europea.

I.

ELEMENTS CONSTITUTIUS DE L'AECT

Article 1. Objecte de l'AECT

La comunitat autònoma de les Illes Balears, la regió Llenguadoc-Rosselló, la comunitat
autònoma de Catalunya i la regió Migdia-Pirineus actuen per a la realització dels objectius
definits pel Conveni de cooperació territorial i estableixen entre si, mitjançant aquests Estatuts,
una agrupació europea de cooperació territorial (AECT) en aplicació de les disposicions del
Reglament europeu núm. 1082/2006 del Parlament i del Consell, de 5 de juliol de 2006.

Aquests Estatuts són indissociables del Conveni esmentat més amunt aprovat el mateix dia.

Article 2. Denominació de l'AECT

L'AECT es denomina AECT Pirineus Mediterrània.

Article 3. Seu de l'AECT

La seu de l'AECT es fixa a Tolosa, Migdia-Pirineus (França).

Els serveis operacionals de l'AECT estan ubicats a Tolosa, Barcelona i Brussel·les.

Article 4. Territori cobert per l'AECT

L'AECT pot dur a terme la seva missió en el conjunt dels territoris de les col·lectivitats
membres, sempre en el marc dels projectes de cooperació territorial.

L'AECT també pot participar en projectes de cooperació territorial d'altres organitzacions,
sobretot de la Comunitat de Treball dels Pirineus i de l'EURIMED.

Article 5. Objectiu i missions de l'AECT

L'AECT té per objectiu realitzar i gestionar, en una perspectiva de desenvolupament sostenible,
els projectes i les accions de cooperació territorial aprovats pels seus membres, que actuen en
el marc de les competències que els atribueix la legislació interna de cada un dels estats
membres autoritzants.

Amb aquesta finalitat, té les missions següents:

— Identificar, promoure i posar en marxa els programes, els projectes i les accions
conjunts de cooperació territorial que siguin interessants per als seus membres en
aquests camps:

- Desenvolupament d'activitats econòmiques interregionals.
- Innovació tecnològica, recerca, formació i cultura (sobretot el coneixement de les
llengües pròpies dels territoris membres).
- Desenvolupament del turisme.
- Preservació i posada en relleu de l'entorn.

- Accessibilitat, per mitjà d’accions que facilitin i millorin serveis de transports públics o
de telecomunicacions comuns.

I, més en general, en els camps de la cooperació territorial definits pels reglaments
comunitaris núm. 1080/2006, de 5 de juliol de 2006, i 1083/2006, d'11 de juliol de 2006.

— Promoure, facilitar i estructurar la cooperació administrativa, jurídica i econòmica en el
marc dels objectius definits.

— Elaborar estudis o prestacions de servei necessaris pel seu compte o per compte dels
seus membres per a la realització del seu objectiu.
— Rebre i gestionar els finançaments comunitaris o estatals amb vista a dur a terme les
seves missions.

— Participar, garantint, si s’escau, la representació dels seus membres, en projectes i
accions de cooperació territorial que siguin interessants per als seus membres i que
superin els límits geogràfics de l'AECT.

— Proposar, iniciar, desenvolupar i gestionar serveis comuns, projectes i accions que
tenen per objectiu reforçar la cohesió econòmica i social dels territoris coberts per
l'Agrupació.

Les accions i els projectes seran principalment però no exclusivament del camp dels programes
de cooperació de la Unió Europea.

L'AECT complirà les seves missions tenint en compte la promoció del desenvolupament
sostenible.

Article 6. Durada de l'AECT i condicions de dissolució

L'AECT es crea per un període de temps indeterminat.

S’acabarà amb la seva dissolució, que pot fer-se d'ofici, conforme amb la legislació comunitària
i francesa d'aplicació, o com a conseqüència d’una votació en aquest sentit en l'Assemblea i
adoptada per unanimitat dels seus membres.

En cas de dissolució sempre s’han de tenir en compte les conseqüències que se’n derivarien,
concretament les obligacions i condicions per reprendre o prosseguir tot tipus de compromisos
pressupostaris, financers o respecte a tercers.

Sens perjudici de les obligacions que estableix l'article 14 del Reglament CE 1082-2006, la
dissolució es pronuncia segons les formes i per part de l'autoritat competent que indiqui la
legislació francesa.

Article 7. Dret aplicable a l'AECT

L'AECT es regeix:
— Pel Reglament núm. 1082-2006 del Parlament i del Consell, del 5 de juliol de 2006.
— Quan el Reglament ho autoritzi expressament, pel Conveni i per aquests Estatuts
annexos.

Per a les qüestions que no estiguin regides pel Reglament o que ho estiguin en part, per la
legislació francesa i, en particular, per les disposicions del Codi general de les col·lectivitats
territorials que regulen els sindicats mixtos oberts.

II.

ÒRGANS I FUNCIONAMENT

Article 8. Òrgans de l'AECT

L'AECT té com a òrgans:

— una assemblea
— un president
— un director

— un secretari general
— un representant a Brussel·les

Article 9. L'Assemblea

9.1. Competències de l'Assemblea

1. L'Assemblea és l'òrgan principal de l'AECT. L'Assemblea estableix les orientacions de
política general. És competent de ple dret per a totes les qüestions per a les quals la
competència no ha estat confiada a altres òrgans de l'AECT.

2. L'Assemblea és l'única que té competències per definir i aprovar les missions, els
projectes, els programes i les accions de tot tipus que seran exercits i posatS en marxa
per l'AECT.

3. L'Assemblea adopta els actes necessaris en el funcionament de l'AECT.

Estableix el seu reglament intern.

Aquest reglament pot preveure la constitució d'un o més comitès de representants de
les

col·lectivitats

territorials

membres

o

d'una

o

més

comissions

tècniques

especialitzades, amb una funció consultiva per ajudar l'Assemblea en la preparació i el
seguiment de les seves decisions.

4. L'Assemblea aprova les condicions laborals del director, del secretari general i del
representant a Brussel·les.

5. L'Assemblea fixa anualment l'import de la contribució obligatòria de cadascun dels
membres de l'AECT segons el repartiment definit en l'article 17 d’aquests Estatuts i
aprova cada any el pressupost anual de l'AECT per a l'any següent.

Aprova sobretot les contribucions financeres de l'AECT als programes i projectes
cofinançats per la Unió Europea.

Independentment del pressupost de funcionament, no es pot iniciar cap acció abans de
que l'Assemblea hagi realitzat una votació sobre les condicions financeres de la seva
execució.

6. Llevat dels poders delegats en el director, l'Assemblea és l'única que té competència per
aprovar un acord o un conveni en nom de l'AECT amb una tercera part o més terceres
parts.

Pot confiar al president un mandat de negociació destinat a la preparació d'acords o
convenis amb les col·lectivitats o autoritats públiques terceres.

7. L'Assemblea autoritza el director a litigar.

De tota manera, el director té competència per representar l'AECT en tota acció davant
els tribunals interposada contra l'AECT o per litigar en cas d'urgència i necessitat de
protegir o preservar els drets de l'AECT.

8. L'Assemblea elegeix el seu president.

9.2. Composició de l'Assemblea de l'AECT

L'Assemblea està formada pels presidents en exercici de cadascuna de les col·lectivitats
territorials membres de l'AECT. Està presidida pel president de l'AECT, president de torn de
l'Euroregió, sempre que aquest sigui membre de l'AECT, i, en cas necessari, pel seu suplent.
El secretari general i el director assisteixen a les sessions de l'Assemblea amb veu però sense
vot.

Cada president designa un suplent. El suplent només pot participar en l'Assemblea i exercir el
dret de vot en cas d'impediment i en absència del president.

El mandat del suplent acaba amb el del president. A continuació, el nou president designa un
nou suplent.

El president de l'AECT té al dia un registre dels representants titulars i suplents. El registre es
pot consultar a la seu de l'AECT.

9.3. Convocatòria de l'Assemblea

1. L'Assemblea és convocada pel president, per iniciativa seva o per demanda conjunta
per escrit de dos dels seus membres adreçada al president.

2. L'Assemblea es reuneix com a mínim dues vegades l'any.

3. El president estableix l'ordre del dia.

4. Les convocatòries s'han d'enviar com a mínim quinze dies abans, alhora que s'envia
l'ordre del dia.

Aquest termini es pot reduir en cas d'urgència excepcional i si cap de les parts s'hi
oposa, i no pot ser inferior a cinc dies.

9.4. Decisions de l'Assemblea

1. Les decisions només es poden adoptar a partir dels punts que apareixen en l'ordre del
dia.

2. L'Assemblea només pot decidir en presència dels representants de la majoria dels seus
membres.

3. Les decisions s’adopten per unanimitat dels membres presents de l'AECT. Cada
membre disposa d'un vot.

4. L'Assemblea pot confiar determinades tasques al secretari general.

5. Després de cada assemblea, s'envia a les parts una acta signada pel president.

Hi ha un registre de les deliberacions a la seu de l'AECT.

6. Cada part es compromet a garantir les condicions de publicitat apropiades de les
decisions de l'AECT per facilitar-ne l’execució.

Article 10. El president

1. La presidència de l'AECT és ocupada per una de les regions membre de l'AECT i estarà
garantida per torns rotatius. La durada de la presidència i les modalitats de rotació es
fixaran en el reglament intern.

2. El president de l'AECT presideix l'Assemblea. És el representant legal de l'AECT i actua
en nom i per compte d'aquesta. Pot delegar en part les seves funcions al director.

3. El president convoca l'Assemblea. Estableix l'ordre del dia i presideix les sessions de
l'Assemblea.

4. El president du a terme les missions que li confia l'Assemblea.

5. El president és igualment el president de l'Euroregió.

Article 11. El director

1. El director és nomenat pel president, a proposta de l'Assemblea, per un període de tres
anys renovables.

2. El director dirigeix l'activitat de l'AECT en el marc de les orientacions i les missions
decidides per l'Assemblea i per delegació del president. En l'exercici de les seves
funcions, consulta i informa el president.

Exerceix la seva activitat a la seu de l'AECT.
3. El director, per delegació del president :

- Prepara el pressupost i les deliberacions de l'Assemblea.

- Executa les deliberacions de l'Assemblea.
- Representa l'AECT i actua en nom i per compte d'aquesta.
- Firma els contractes de tot tipus i de qualsevol import.
- Garanteix l'administració general de l'AECT.
- Exerceix el poder jeràrquic sobre el personal.
- Representa l'AECT davant els tribunals de justícia:
 Després de l'autorització de l'Assemblea per iniciar una acció davant dels tribunals
de justícia en nom de l'AECT.
 Sense autorització prèvia en cas d'urgència o quan es tracti d'una acció iniciada
contra l'AECT. En aquest cas, el director n’informa l'Assemblea en la reunió
següent.

Assisteix a les sessions de l'Assemblea amb veu però sense vot.

4. Per delegació del president, el director ordena les despeses i prescriu el cobrament dels
ingressos.

Article 12. Secretaria General

1. La Secretaria General està ubicada a Barcelona.

2. El secretari general és nomenat pel president, a proposta de l'Assemblea, per un
període de tres anys renovables.

3. El secretari general dirigeix el personal que està a les seves ordres. Té una funció de
suport a la presidència en exercici. Per aquest motiu, prepara les reunions per a la
presidència i exerceix sota el control i per delegació de la presidència activitats de
comunicació i de lobby institucional davant les institucions regionals, nacionals i
comunitàries. En les seves relacions amb les institucions comunitàries, treballa en
coordinació i amb el suport del representant de l'AECT a Brussel·les. En el marc de les
seves activitats, el secretari general pot, sota control del president, supervisar la
coordinació de les activitats de l'AECT en relació amb les realitzades en el marc de
l'Euroregió. Executa les resolucions de l'Assemblea en allò que el concerneixen.

Article 13. El representant a Brussel·les

1. El representant a Brussel·les és nomenat pel President, a proposta de l'Assemblea, per
un període de tres anys renovables.

2. Representa l'AECT per delegació de la presidència davant les institucions comunitàries i
els organismes que aquestes representen. Té una funció de suport a la presidència, a la
Secretaria General i al director en aquest àmbit.

Exerceix la seva activitat a la representació de l'AECT a Brussel·les.

Article 14. Personal de l'AECT

1. L'Assemblea, a proposta del director i del secretari general, decideix sobre la
constitució, l’estructura i les modalitats de funcionament dels serveis operatius.

2. L'AECT pot contractar, sobre una base contractual o estatutària, el personal necessari
per a la realització de les seves tasques, d’acord amb la legislació francesa
corresponent i més concretament amb l'estatut de la funció pública territorial. L’AECT es
fa càrrec de les seves remuneracions.

3. Les entitats membres podran destinar a l'AECT o separar de la mateixa a personal de la
seva organització.

Article 15. Llengües de treball

Les llengües oficials de treball de l'AECT són el castellà, el català i el francès.

III. FINANÇAMENT DE L'AECT

Article 16. Pressupost i comptabilitat

1. La comptabilitat de l'AECT es realitza i es gestiona de conformitat amb les regles de la
comptabilitat pública francesa. El prefecte designarà un comptable públic per
recomanació del tresorer pagador general.

2. L'Assemblea adopta un pressupost anual que proposa el president.

3. El pressupost inclou un apartat de funcionament i un apartat operatiu.

L'apartat de funcionament correspon al pressupost de l'estructura de l'AECT.

L'apartat operatiu correspon a les missions operatives decidides per l'Assemblea i
posades en marxa per l'AECT.

4. Qualsevol activitat de l'apartat operatiu ha de tenir un finançament específic abans de
comprometre qualsevol despesa.

5. El director estableix un compte administratiu cada any i el president n’informa
l'Assemblea.

Article 17: Recursos

El pressupost de l'AECT està finançat per:

1. Les contribucions obligatòries dels seus membres, que seran establertes per
l'Assemblea, per a l'apartat de funcionament i l'apartat operatiu.
Cada membre de l'AECT s'obliga a inscriure la despesa corresponent en el seu propi
pressupost ordinari anual.

2. Les contribucions voluntàries dels seus membres.

3. Les contribucions dels fons europeus.

4. Les contribucions i subvencions de qualsevol naturalesa dels estats o d'altres
col·lectivitats territorials.

5. Qualsevol altre ingrés autoritzat per les lleis i els Reglaments.

Article 18. Control de gestió dels fons públics

El control de la gestió dels fons públics per part de l'AECT serà garantit per les autoritats
franceses competents en les condicions previstes per l'article 6 del Reglament.

Pel que fa a les accions cofinançades per la Unió Europea, el control es garanteix segons les
regles de la legislació pertinent en matèria de control dels fons comunitaris.

Les autoritats encarregades de la designació d'un organisme d'auditoria externa independent
són, segons el cas, les autoritats previstes pels reglaments comunitaris, i, si no n’hi ha, les
autoritats designades per la llei francesa.

L'autoritat designada informarà l'altre Estat de les incidències detectades en la realització dels
controls de gestió de fons.

IV. RESPONSABILITAT DE L'AECT

Article 19. Responsabilitat de l'AECT

1. L'AECT és responsable dels seus deutes, independentment de la natura que tinguin.

2. L'AECT és l'únic responsable dels compromisos contractats en nom seu i les activitats
dels seus òrgans.

3. Quan els recursos de l'AECT siguin insuficients per complir els compromisos o atendre
els seus deutes de tot tipus, inclosos tots els adquirits fins la data d'extinció de l'AECT,

la distribució dels deutes es farà d’acord amb el repartiment de les contribucions
financeres acordat en el pressupost de l’any N-1.

V. DISPOSICIONS DIVERSES

Article 20. Modalitat per al reconeixement mutu

Les modalitats del control financer són les previstes en la legislació de l'Estat francès. El
reconeixement mutu d'aquestes modalitats de control financer serà facilitada pels estats
membres en qüestió. Sens perjudici de les disposicions establertes per les legislacions
nacionals, el control financer serà dut a terme per les autoritats competents de l'Estat francès.

Els membres de l'AECT prendran totes les mesures possibles, sobretot les mesures de
publicitat apropiades, destinades a facilitar l'eficàcia de les decisions o de les accions de l'AECT
en el seu territori.

Article 21. Modificacions dels Estatuts

1. Qualsevol modificació dels Estatuts ha de ser objecte d'una decisió de l'Assemblea
presa per unanimitat en les condicions previstes pel punt 2 que figura a continuació. A
més, qualsevol modificació substancial ha de ser aprovada d'acord amb el procediment
que preveu l'article 4 del Reglament núm. 1082/2006, de 5 de juliol de 2006.

2. Qualsevol proposta de modificació ha de ser adreçada al president. S'ha de presentar
per escrit (correu amb justificant de recepció) i ha de ser motivada. S’hi ha d’adjuntar el
projecte de redacció del text corresponent.

El president ha de convocar l'Assemblea especialment amb aquesta finalitat. L'ordre del
dia ha d’incloure el text de la proposta.

Article 22. Admissió d'un membre nou

L'admissió d'un membre nou ha de ser conseqüència d'una decisió de l'Assemblea presa per
unanimitat dels membres de l'AECT.

Aquesta admissió se sotmet al procediment previst en l'article 4 del Reglament 1082/2006 i a
les formalitats de publicació previstes en l'article 5 del mateix Reglament.

Article 23. Retirada d'un membre de l'AECT

A part del cas de la dissolució de l'AECT, qualsevol membre es pot retirar de l'AECT adreçant
una carta al president de l'Assemblea per correu certificat amb justificant de recepció. Perd la
qualitat de membre un cop acabat l'any civil en curs.

Les conseqüències respecte del membre que es retira són les mateixes que les previstes en la
clàusula F del Conveni de l'AECT.

Article 24: Solució dels litigis

1. En cas de litigi entre les parts que estigui relacionat amb la interpretació o l'aplicació
d'aquests Estatuts, o, més en general, amb el funcionament de l'AECT, els membres
interessats es comprometen a posar en marxa les negociacions apropiades recorrent
sobretot a la mediació d'un membre no implicat en el litigi o d'una altra autoritat pública
neutra capacitada per afavorir una solució amistosa.

2. Si no s’ha pogut arribar a cap solució negociada, el litigi serà sotmès a les jurisdiccions
administratives franceses i, en primera instància, al Tribunal Administratiu de Tolosa.

Article 25. Entrada en vigor dels Estatuts i personalitat jurídica de l'AECT

1. D’acord amb les disposicions de la clàusula K del Conveni de constitució de l’AECT, el
Conveni i els Estatuts tenen eficàcia en el moment en què l’AECT adquireix personalitat
jurídica.

2. L'agrupació obtindrà la personalitat jurídica després de fer-se pública la decisió de
creació de l’agrupació mitjançant una ordre del representant de l'Estat a la regió, d'acord
amb les modalitats previstes per l'article L, 1115-4-2 del Codi general de les
col·lectivitats territorials i després de l’autorització per part de les autoritats competents
previstes en l'article 4 del Reglament 1082/2006.

3. El Conveni i els Estatuts es publicaran com a annex a la decisió de creació.

4. Es publicarà una nota dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Unió Europa de
conformitat amb el que disposa l'article 5 del Reglament CE núm. 1082/2006.

5. El president convocarà l'Assemblea dins el mes següent.

Article 26. Notificacions

Per a l'aplicació d'aquests Estatuts, totes les notificacions s'hauran de fer a l'adreça de la seu
de cadascuna de les col·lectivitats membres.
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