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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  
EL MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA CREACIÓ DE  
“CASA ÀSIA” 

 
 

A Barcelona, el 9 de novembre del 2001 
 
 
REUNITS: 
 
Sr. JOSEP PIQUÉ I CAMPS, ministre d’Afers Exteriors, en ús de les facultats que li atorguen 
l’article 13.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de 
l’Administració General de l’Estat, i la Disposició Addicional Tretzena de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
Sr. JORDI PUJOL I SOLEY, president de la Generalitat de Catalunya, en ús de les facultats 
que li atorga el nomenament per Reial Decret 1784/1999, de 23 de novembre. 
 
Sr. JOAN CLOS I MATHEU, alcalde de l’excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, en 
representació de la corporació municipal. 
 
EXPOSEN: 
 
La regió d’Àsia i el Pacífic, que abasta ja un 56% de la població, un 26% del PIB i un 25,3% 
del comerç mundials, té una importància creixent en els últims anys tant per a la Unió 
Europea com per a Espanya. Prova d’això ha estat l’establiment d’una associació 
estratègica entre Europa i Àsia concretada per la Unió Europea en la “Nova estratègia 
Àsia” i per Espanya amb l’aprovació del “Pla Marc Àsia i Pacífic 2000-2002”. Aixi mateix, la 
regió té una notable riquesa cultural en ser també bressol d’algunes de les civilitzacions 
més importants del planeta, la qual cosa la converteix en focus d’especial atracció i 
promoció per a l’intercanvi de coneixements entre els respectius pobles. 
 
Alhora, la zona, en procés de consolidació de sòlides estructures sociopolítiques i 
econòmiques, requereix, tant per part europea com espanyola, el desenvolupament 
d’actuacions de cooperació de les que són exemple vigent: el procés ASEM, el Fòrum ARF, 
el diàleg UE-ASEAN, la Fundació ASEF i els diferents mecanismes de relació bilateral 
existents. 
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Aquesta cooperació no només es produeix en l’àmbit institucional públic sinó que 
involucra a la societat civil i al sector privat, per la qual cosa resulta necessari disposar 
d’instruments que permetin una concertació de les diferents aportacions, mitjançant la 
dotació d’una orientació estratègica i la potenciació de la seva eficàcia. 
 
Per tot això, el Ministeri d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona consideren convenient unir els seus respectius esforços per impulsar actuacions 
i projectes que contribueixin a un coneixement més ampli i al desenvolupament de les 
relacions de tota mena entre les societats d’Àsia, el Pacífic, Europa i Espanya. 
 
En conseqüència, es proposen constituir una entitat que sigui instrument adequat per 
assolir aquest objectiu i que tingui la seva seu a Barcelona, amb la qual cosa es reconeix i 
potencia el paper cabdal que tant la ciutat com Catalunya exerceixen com a centres de 
relacions internacionals i llocs de trobada de cultures, per al foment de la pau, la 
solidaritat i el diàleg entre els pobles. 
 
I, a tal efecte, els qui intervenen han decidit formalitzar el present conveni de 
col·laboració, que atorguen d’acord amb les següents 
 
ESTIPULACIONS: 
 
Primera.- El Ministeri d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona, a fi de contribuir conjuntament al desenvolupament de les relacions entre les 
societats de la regió d’Àsia, el Pacífic, Europa i Espanya, i a l’assoliment d’un millor 
coneixement dels seus pobles, es proposen crear un consorci nomenat Casa Àsia. 
 
El consorci es regirà pels corresponents estatuts que determinaran les seves finalitats, 
com també les particularitats del seu règim orgànic, funcional i financer, i que 
s’incorporen com a annex al present conveni. 
 
Segona.- Les administracions participants a Casa Àsia desenvoluparan en l’àmbit de les 
seves competències respectives les actuacions necessàries per al compliment de les 
finalitats que estableixin els estatuts. 
 
Tercera.- El consorci Casa Àsia tindrà la seu al Palau Baró de Quadras, a la ciutat de 
Barcelona. 
 
Quarta.- Les aportacions per a la constitució i finançament del funcionament de Casa Àsia 
seran les que per a cada administració determinin els estatuts del consorci. 
 
Cinquena.- El present conveni tindrà durada indefinida i s’extingirà quan ho acordin les 
administracions que ho conclouen, cas en què aquestes adoptaran les mesures 
necessàries per finalitzar les actuacions en curs. 
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Sisena.- El règim jurídic aplicable al present conveni serà l’establert a l’efecte per la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú modificada per la Llei 47/1999, de 13 de gener, les seves 
normes de desenvolupament i altres concordants. 
 
I, en prova de conformitat amb tot el que antecedeix, els qui intervenen signen en el lloc i 
data expressats al principi. 
 
 
 
 
 

Pel Ministeri d’Afers 
Exteriors 

JOSEP PIQUÉ I CAMPS 
 
 
 
 

 

Per la Generalitat de Catalunya 
JORDI PUJOL I SOLEY 

Per l’Ajuntament de Barcelona 
JOAN CLOS I MATHEU 
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CONVENI ENTRE CASA ÀSIA I L’AJUNTAMENT DE MADRID 
 

 
A Madrid, el 14 de febrer del 2007 
 
 
REUNITS: 
 
Per una banda, el Sr. MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ, ministre d’Afers Exteriors i 
de Cooperació, per delegació del Sr. JORDI HEREU I BOHER, alcalde de l’excel·lentíssim 
Ajuntament de Barcelona i president del Consell Rector de Casa Àsia, consorci públic, en 
representació d’aquest i d’acord amb les competències que li atribueix l’article 18 dels 
seus estatuts. 
 
I 
 
Per una altra banda, el Sr. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN, alcalde de l’excel·lentíssim 
Ajuntament de Madrid, en representació d’aquest i en exercici de les competències que li 
han estat atribuïdes per l’article 14.3.k) de la Llei 22/2006, de 4 de juliol, de Capitalitat i 
Règim Especial de Madrid. 
 
EXPOSEN: 
 
Que Casa Àsia és un consorci constituït el novembre del 2001 pel Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, amb 
l’objectiu general d’afavorir un coneixement més ampli i unes millors relacions amb els 
països i societats d’Àsia i el Pacífic. 
 
Que l’Ajuntament de Madrid, amb una clara i ferma vocació de potenciar el procés 
d’internacionalització de la societat i de la ciutadania madrilenya en un marc internacional 
cada cop més complex i interdependent, va signar amb Casa Àsia, i a partir dels interessos 
públics comuns d’ambdues institucions, un conveni de col·laboració el dia 29 de març del 
2005, amb una vigència de tres anys. 
 
Que els resultats del conveni de col·laboració han estat positius i, així, sense arribar al 
venciment del termini de vigència, s’ha pactat entre les dues parts, segons acords del 
Consell Rector de Casa Àsia, de data 15 de desembre del 2006, mitjançant la modificació 
dels estatuts, i del ple de l’Ajuntament de Madrid de 31 de gener del 2007, que 
l’Ajuntament de Madrid s’incorpori a Casa Àsia com a institució consorciada. 
 
Que ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat per signar aquest conveni de 
conformitat amb les següents 
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ESTIPULACIONS: 
 
Primera.- L’Ajuntament de Madrid s’integra en qualitat de membre de ple dret al consorci 
Casa Àsia, d’acord amb el que s’estipula en aquest conveni i segons disposen els estatuts 
del consorci, incorporats com a annex. 
 
Segona.- Crear el centre Casa Àsia-Madrid i garantir el seu funcionament autònom i eficaç 
en el marc establert als estatuts esmentats al pacte anterior. 
 
Tercera.- Aquest conveni tindrà una durada indefinida i s’extingirà per mutu acord de les 
parts signants; en aquest cas, les parts adoptaran les mesures necessàries per finalitzar les 
actuacions en curs. 
 
Quarta.- El règim jurídic aplicable en aquest conveni serà l’establert a l’efecte per la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, les seves normes de desenvolupament i altres 
concordants.  
 
Cinquena.- Les qüestions causants de litigi que puguin sorgir en la interpretació d’aquest 
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional de la via contenciosa 
administrativa. 
 
Sisena.- Des de la data de la signatura d’aquest conveni quedarà sense efecte l’anterior 
conveni subscrit el 29 de març del 2005 entre Casa Àsia i l’Ajuntament de Madrid. 
 
I, en prova de conformitat amb tot el que antecedeix, les parts signen aquest conveni, per 
duplicat, en el lloc i la data expressats al principi. 
 
 
 

MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ 
Ministre d’Afers Exteriors i  

de Cooperació  
 
 

 
 

 

ALBERTO RUIZ GALLARDÓN 
Alcalde de l’Ajuntament de Madrid 

Per delegació del president del  
Consell Rector de Casa Àsia 

JORDI HEREU I BOHER 
Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
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Nous estatuts aprovats a la reunió extraordinària del  

Consell Rector del 23 d’abril del 2015 
 

Adaptació a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic  
i altres mesures de reforma administrativa 
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TÍTOL  I 

Article  1 

Casa Àsia es configura com una entitat de dret públic de caràcter interadministratiu, 
adscrita a l’Administració General de l’Estat, amb personalitat  jurídica pròpia i capacitat 
d’obrar plena. 

El consorci està integrat pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, a través de la 
Secretaria d’Estat d’Afers Exteriors, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Ajuntament de Madrid, dels quals els tres primers són considerats com a 
institucions consorciades fundadores. 

 

Article 2 

El Consorci té com a funció la gestió dels serveis institucionals, culturals, econòmics i de 
formació previstos en aquests estatuts. 

 

Article  3 

1. El consorci tindrà la seu al Pavelló Sant Manuel ubicat dins del Recinte Modernista de 
Sant Pau, situat al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 167 de Barcelona.  

2. A més, Casa Àsia tindrà un centre a Madrid, ja que aquesta ciutat té una especial 
vinculació amb els països d’Àsia i el Pacífic com a seu de les ambaixades a Espanya.  

3. Per acord del Consell Rector, adoptat de conformitat amb el que estableixen els 
estatuts, es podran crear delegacions a altres comunitats autònomes. 

La direcció de cada delegació correspondrà a l’òrgan de gestió desconcentrada que es 
determini i Casa Àsia es reservarà, en qualsevol cas, l’establiment de la política en matèria 
de comunicació, imatge i signes distintius, així com l’elaboració de la programació i del 
pressupost de les delegacions, que es realitzarà en consens amb les seves institucions 
promotores. 

4. L’existència del centre Casa Àsia-Madrid, així com de les delegacions que en el seu cas 
s’obrin, no podrà perjudicar de cap manera els principis d’unitat de govern, eficàcia i 
coordinació en el funcionament del consorci. 
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Article 4 

Són fins generals del consorci els següents: 

a) Fomentar la realització d’actuacions i de projectes que contribueixin a un coneixement 
més ampli entre les societats d’Àsia, el Pacífic, Europa i Espanya. 

b) Impulsar el desenvolupament de les relacions d’Espanya amb aquests països i sobretot 
amb els que, per raons històriques, tenen una vinculació més gran amb Espanya, 
especialment Filipines, en els àmbits institucional, cultural, social, científic i econòmic. 

c) Enfortir els vincles de cooperació amb l’ASEF (Asia/Europe Foundation) i propiciar un 
major coneixement a Espanya del procés ASEM (Asia-Europe Meetings). 

d) Fomentar els programes sobre la conca del Pacífic amb Iberoamèrica i especialment 
amb els països llatinoamericans que pertanyen a l’APEC. Per això, Casa Àsia, que té un 
conveni formalitzat amb Casa Amèrica de Madrid, mantindrà i promocionarà activitats 
amb experts investigadors d’Iberoamèrica, Europa i Àsia. 

e) Promocionar Barcelona i Madrid, així com la resta de ciutats on s’estableixin les 
delegacions a què fa referència l’article 3.3, com a llocs de trobada entre Europa i Àsia i el 
Pacífic, mitjançant l’acostament institucional, empresarial, cultural i social entre els seus 
països. 

f) Servir de fòrum a les representacions diplomàtiques d’aquests països per a la difusió 
dels seus interessos i les seves realitats a Espanya i a Europa. 

g) Establir una biblioteca, hemeroteca, fonoteca, cinemateca i centre de documentació 
públics sobre Àsia i el Pacífic. 

h) Desenvolupar programes específics per a la població escolar i juvenil, amb especial 
atenció a la promoció de valors de cooperació, solidaritat i no discriminació entre les 
noves generacions. 

i) Promoure programes dirigits als mitjans de comunicació, les noves tecnologies de la 
informació i la difusió en xarxa d’activitats de Casa Àsia. 

j) Qualssevol altres que contribueixin a la realització dels objectius de foment d’interessos 
entre Espanya i Àsia pels quals es constitueix aquest consorci. 

 

Article 5 

Són atribucions del consorci: 

1. La promoció, el foment y la coordinació de totes les activitats i de tots els programes 
que executin els seus membres amb motiu de la prestació del servei sociocultural i 
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institucional contemplat, així com la realització de les activitats i dels programes que 
acordin els òrgans de govern. 

2. La subscripció de tots els convenis amb entitats públiques o privades, nacionals o 
estrangeres, que siguin de menester per al desenvolupament dels seus fins. 

3. La captació de tots els recursos econòmics que calguin per al finançament de les 
activitats i programes propis del consorci. 

4. Qualssevol altres que, amb subjecció a la legislació vigent, puguin garantir el total 
compliment dels seus objectius, inclosa la modificació d’aquests estatuts o l’acord de 
dissolució i liquidació del consorci. 

 

Article 6 

El consorci es regirà pel: 

a) Que es disposa en aquests estatuts. 

b) Que es disposa a l’article 6 i 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. 

c) Que es preceptua al Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim 
Local aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés normes aplicables referides 
d’aquest àmbit. 

d) Que s‘estableix a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa.  

e) Que es preveu al Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

f) Que es preceptua a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària. 

g) Que es preveu a la normativa específica que sigui d’aplicació pertinent. 

 

Article 7 

Les aportacions de les institucions que integren el consorci Casa Àsia, seran les següents: 

a) Els drets d’ús i gaudi del Pavelló de Sant Manuel ubicat dintre del Recinte Modernista 
de Sant Pau de Barcelona degudament adequat als objectius de Casa Àsia seran aportats 
per l’Ajuntament de Barcelona. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya aportarà les 
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oficines que necessiti Casa Àsia per al desenvolupament dels seus programes. Ambdues 
institucions garantiran també l’ús d’un auditori i d’espais escènics i expositius externs 
segons la fórmula que s’estableixi entre les institucions consorciades. 

b) Els drets d’ús i gaudi a l’immoble on s’ubiqui el centre Casa Àsia-Madrid, degudament 
adequat als objectius de Casa Àsia, seran aportats per l’Ajuntament de Madrid. A més, 
l’Ajuntament de Madrid garantirà l’ús dels espais escènics i expositius externs segons la 
fórmula que s’estableixi entre les institucions consorciades. 

c) Les despeses ordinàries i de realització de programes de Casa Àsia seran cobertes pel 
Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona segons la modalitat següent: 60% del Ministeri d’Afers Exteriors i de 
Cooperació, 20% de la Generalitat de Catalunya i 20% de l’Ajuntament de Barcelona. El 
pressupost de despeses ordinàries  i de realització de programes serà de 500 milions de 
pessetes (3.005.060 euros) durant els tres primers anys, amb la intenció que les 
institucions consorciades fundadores l’incrementin gradualment en funció de la 
importància que arribin a tenir els seus programes. 

d) A aquests percentatges caldrà afegir l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Madrid, 
que serà igual a la realitzada per l’Ajuntament de Barcelona i es destinarà prioritàriament 
al manteniment i a la programació d’activitats del centre Casa Àsia-Madrid, sense perjudici 
de la seva contribució en les despeses ordinàries i de realització de programes del 
consorci.  
 

TÍTOL II 

DE L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CONSORCI 
 

CAPÍTOL  I  

DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 

 

Article  8 

El consorci Casa Àsia estarà regit pels òrgans de govern següents: 

- Alt Patronat 
- El Consell Rector 
- La Comissió Delegada 
- El director general 
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Article  9 

1. L’Alt Patronat és un òrgan col·legiat que impulsa, orienta i patrocina els programes i 
activitats que afavoreixin l’acompliment de les finalitats generals del consorci. 

2. L’Alt Patronat estarà format pels representants de les institucions consorciades i per les 
persones físiques o jurídiques que patrocinen els programes de Casa Àsia segons la 
fórmula que aprovi el Consell Rector. 

3. L’Alt Patronat es reunirà, com a mínim, un cop l’any. En aquestes reunions hi assistiran 
el president, els vicepresidents i el director general. 

 

Article  10 

1. El Consell Rector actuarà com a òrgan col·legiat de direcció i ostentarà l’autoritat 
superior dins el consorci. 

2. El Consell Rector tindrà caràcter paritari, els seus membres seran nomenats i revocats 
per les administracions consorciades i estarà format per:  

- 6 membres en representació del Ministeri d’Afers  Exteriors i de Cooperació.  
- 6 membres en representació de la Generalitat de Catalunya.  
- 6 membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona.  
- 6 membres en representació de l’Ajuntament de Madrid. 

A més d’aquests membres, les institucions en nomenaran suplents per garantir en tot 
moment el quòrum necessari per a la presa de decisions. 

3. El Consell Rector tindrà un president i tres vicepresidents escollits entre els seus 
membres. 

4. Hi haurà una Comissió Delegada del Consell Rector, que estarà formada per dos 
representants de cada una de les institucions consorciades i pel director general. 

La convocatòria i la presidència de les reunions de la Comissió Delegada anirà a càrrec del 
representant de la institució que ostenti, per torn, la presidència del Consell Rector. 

5. La presidència del Consell Rector serà de caràcter rotatori entre les entitats 
consorciades i tindrà periodicitat biennal. 

6. La designació del president s’efectuarà a proposta de cada una de les parts 
consorciades d’acord amb el torn respectiu de rotació de dos anys, iniciat, en qualsevol 
cas, pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 

El president podrà delegar en qualsevol dels membres del Consell Rector les atribucions 
inherents al càrrec. 
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7. Actuarà com a vicepresident primer qui hagi d’ostentar la presidència del consorci en el 
període biennal següent.   

 

Article 11 

1. El director general del consorci serà l’òrgan unipersonal superior de caràcter executiu. 
El seu nomenament es farà a través del Consell Rector, a proposta del Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació, entre diplomàtics de prestigi reconegut. 

2. El mandat del director general tindrà una durada de tres anys susceptibles de renovació 
en períodes iguals de temps, la qual cosa necessitarà, en qualsevol cas, l’acord del Consell.   

3. Per al seu cessament caldrà, de la mateixa manera, l’acord de l’esmentat Consell. 

4. El director general tindrà el seu domicili particular a Barcelona, seu de Casa Àsia. 
 

CAPÍTOL II 

D’ALTRES ÒRGANS 

Article 12  

1. En qualitat d’òrgan de caràcter consultiu del consorci, es crea el “Consell Diplomàtic”, 
que estarà format pels ambaixadors dels països d’Àsia i el Pacífic acreditats a Espanya. 

2. El Consell Diplomàtic actuarà a través d’una comissió permanent formada per un mínim 
de tres i un màxim de cinc dels ambaixadors escollits en la forma que determinin i serà 
presidit pel seu degà.  

3. Aquest consell es reunirà com a mínim un cop l’any. En aquestes reunions, hi  assistiran 
el president, els vicepresidents, el director general i el director del centre Casa Àsia-
Madrid. 

4. El Consell Diplomàtic serà informat del projecte anual d’activitats del consorci per 
l’òrgan de govern al qual correspongui aquesta competència segons els estatuts. 

 

Article 13 

1. En qualitat d’òrgan de caràcter consultiu del consorci, es crea el “Consell Assessor”, que 
estarà format per personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit de les relacions amb Àsia i 
el Pacífic. 

2. Aquest consell es reunirà com a mínim un cop l’any. En aquests reunions, hi assistiran el 
president, els vicepresidents, el director general i el director del centre Casa Àsia-Madrid. 
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3. El Consell Assessor serà informat del projecte anual d’activitats del consorci per l’òrgan 
de govern al qual correspongui aquesta competència segons els estatuts.    

 

Article 14  

1. En qualitat d’òrgan de caràcter consultiu del consorci, es crea el “Consell Econòmic”, 
que estarà format per representants d’institucions i entitats econòmiques i empresarials i 
per personalitats de reconegut prestigi, coneixement i experiència en l’àmbit de les 
relacions econòmiques i empresarials amb Àsia i el Pacífic. 

2. Aquest consell es reunirà com a mínim un cop l’any. En aquestes reunions, hi assistiran 
el president, els vicepresidents, el director general i el director del centre Casa Àsia-
Madrid. 

3. El Consell Econòmic serà informat del projecte anual d’activitats del consorci per l’òrgan 
de govern al qual correspongui aquesta competència segons els estatuts. 

 

Article 15 

1. En qualitat d’òrgan especialitzat de gestió del consorci hi haurà la “Comissió de Gestió 
Patrimonial”, que assumirà les funcions en matèria de rehabilitació, conservació i 
manteniment del Pavelló de Sant Manuel, ubicat dintre del Recinte Modernista de Sant 
Pau de Barcelona, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.  

En aquesta comissió, l’Ajuntament de Barcelona tindrà una representació majoritària i 
ostentarà la seva presidència durant tot el període de durada del consorci, a través de 
l’alcalde d’aquesta corporació, o de la persona en qui aquest delegui. Així, la Comissió de 
Gestió Patrimonial estarà integrada per: 

- Un membre en representació del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. 
- Un membre en representació de la Generalitat de Catalunya. 
- Tres membres en representació de l’Ajuntament de Barcelona. 

No obstant això, les tres institucions fundadores assumeixen el compromís que, tant el 
projecte d’ús com el procediment a través del qual s’encarreguin els projectes, es 
realitzaran per acord consensuat. 

2. En cas que el centre Casa Àsia-Madrid o altres delegacions facin servir béns integrants 
del patrimoni històric nacional o del patrimoni cultural d’alguna administració Pública, es 
crearà una comissió de gestió patrimonial o òrgan ad hoc de naturalesa anàloga. 
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CAPÍTOL III 

DE LES ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI 
 

Article 16 

1. Són competències del Consell Rector: 

a) Vetllar pel compliment dels fins del consorci. 

b) Aprovar el pressupost ordinari. 

c) Exercir la potestat normativa interna. 

d) Admetre nous membres en el consorci.  

e) Aprovar la plantilla de personal i l’estructura orgànica dels serveis del consorci 
presentada pel director general. 

f) Realitzar la contractació que sigui necessària per al compliment dels fins del consorci. 

g) Ordenar les despeses dins els límits marcats per la normativa pressupostària. 

h) Crear les entitats instrumentals que siguin necessàries per a la realització de les 
activitats del consorci. 

i) Exercir les accions administratives i judicials que calguin per defensar els interessos del 
consorci. 

j) Disposar dels béns i drets integrats en el patrimoni del consorci, d’acord amb el que 
disposa la normativa que sigui d’aplicació. 

k) Aprovar el programa d’activitats del consorci. 

l) Modificar els estatuts del consorci. 

m) Acordar la dissolució del consorci. 

n) Nomenar, reelegir i destituir al director general. 

o) Nomenar, reelegir i destituir al director del centre Casa Àsia-Madrid i els altres directors 
de delegacions. 

p) Establir la política de Casa Àsia en matèria de comunicació, imatge i signes distintius. 

q) Qualssevol altres que, d’acord amb la legislació vigent, puguin correspondre-li. 

2. No obstant això, les institucions consorciades fundadores es reserven les  competències 
enumerades a l’apartat anterior referents a la modificació d’estatuts, la dissolució del 
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consorci i la ubicació de la seu al Pavelló Sant Manuel, ubicat dintre del Recinte 
Modernista de Sant Pau a Barcelona, en els termes establerts a l’article 27. 

 

Article 17 

1. El Consell Rector podrà delegar en el director general les competències indicades a 
l’apartat f) de l’article 16. 

2. El Consell Rector podrà delegar en la Comissió Delegada les facultats que se li 
atribueixen als apartats e), f), g), i), k) i q) de l’article 16. 

3. La delegació referida podrà ser, en qualsevol moment, objecte de revocació. 

 

Article 18 

Són competències del president del Consell Rector: 

a) Vetllar per l’acompliment del que regulen els estatuts del consorci. 

b) Instrumentar la representació del Consell en les relacions oficials i amb particulars, i en 
els documents públics, així com davant les autoritats i tribunals de tota mena. 

c) Convocar les reunions del Consell i fixar l’ordre del dia, amb consideració de les 
peticions dels altres membres que es formulin amb antelació suficient. 

d) Presidir les sessions del Consell Rector. 

e) Donar el vist-i-plau als actes i certificacions del Consell. 

f) Fixar les directrius i les instruccions a les quals cal ajustar els actes de gestió ordinaris 
dels òrgans d’administració del consorci. 

g) Atorgar poders per a l’actuació en el trànsit civil i mercantil, amb l’acord previ del 
Consell Rector. 

h) Desenvolupar qualssevol altres funcions que li siguin delegades pel Consell Rector, així 
com altres que siguin intrínseques a la condició de president. 

 

Article 19 

1. El president s’entendrà automàticament substituït pels vicepresidents i per la seva 
ordre, en cas d’absència, malaltia o força major o delegació expressa d’aquest. 
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2. Són competències dels vicepresidents totes les atribucions i funcions que expressament 
li delegui el president. 

 

Article 20 

1. Són competències del director general: 

a) Exercir la direcció i supervisió de totes les activitats de Casa Àsia. 

b) Proposar al Consell Rector les actuacions de qualsevol mena que siguin necessàries per 
a l’acompliment dels objectius de l’ens consorcial. 

c) Preparar la relació d’afers que haurà de servir al president per fixar l’ordre del dia de 
cada convocatòria del Consell Rector. 

d) Impulsar les relacions institucionals i externes del consorci en els àmbits 
politicoinstitucional, social, cultural i científic. 

e) Elaborar i presentar l’avantprojecte anual d’activitats que haurà de ser sotmès a 
l’aprovació del Consell Rector. 

f)  Promoure i dirigir els programes i projectes desenvolupats pel Consell. 

g) Informar al Consell Assessor, al Consell Diplomàtic i al Consell Econòmic del pla anual 
d’activitats del consorci, i servir de conducte de relació permanent entre els seus òrgans i 
aquests consells. El director general també informarà mensualment de les activitats del 
consorci als responsables de la política exterior i relacions amb Àsia-Pacífic al Ministeri 
d’Afers Exteriors i de Cooperació a Madrid. 

h) Executar els acords del Consell Rector, en l’àmbit de les seves competències. 

i) Elaborar les normes del règim interior i de personal, des del càrrec de direcció. Informar 
al Consell Rector dels nomenaments de l’equip directiu, així com dels cessaments. 

j) Representar el consorci, a tots els efectes, en defecte del president. 

k) Elaborar el pressupost i supervisar l’administració i altres competències de la Gerència. 

l) Exercir, en cas d’urgència, les accions judicials i administratives necessàries per a la 
defensa dels interessos i drets del consorci, i informar-ne al Consell Rector, a través del 
seu president. 

m) Proposar al Consell Rector el nomenament, la reelecció i el cessament dels directors de 
les delegacions.  

o) Qualsevol altra que li delegui el Consell Rector. 
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2. Correspondrà també al director general proposar al Consell Rector el nomenament i la 
reelecció del director del centre Casa Àsia-Madrid, consensuada amb l’Ajuntament de 
Madrid. 

El cessament del director del centre Casa Àsia-Madrid correspondrà al Consell Rector a 
proposta del director general. 

El director del centre Casa Àsia-Madrid tindrà caràcter executiu en l’àmbit de les 
competències que li atribueixi el Consell Rector amb l’abast necessari per al 
desenvolupament de les activitats d’aquest centre, sota la supervisió del director general. 

 

Article 21 

Seran competències de la Comissió de Gestió Patrimonial del Pavelló de Sant Manuel 
ubicat dintre del Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona i, si escau, de les que 
s’estableixin de conformitat amb l’article 15: 

a) Realitzar les operacions de rehabilitació, conservació i manteniment del Pavelló de Sant 
Manuel ubicat dintre del Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, o en el seu cas, 
dels immobles corresponents. 

b) Adoptar les mesures complementàries que siguin convenients per a la plena efectivitat 
de les operacions esmentades a l’apartat anterior. 

 

Article 22 

En compliment de les seves funcions, els membres del Consell Rector: 

a) Assistiran amb veu i vot a les reunions del Consell. 

b) Podran examinar els expedients i tots els antecedents que es relacionin amb els afers 
inclosos a l’ordre del dia amb la finalitat de conèixer-los abans de la deliberació. 

c) Podran sol·licitar del president i del director general qualsevol informació o 
documentació. 

d) Podran formular, amb l’antelació suficient, peticions d’inclusió de temes en l’ordre del 
dia. 

e) Podran elevar al Consell Rector les mocions i propostes que creguin convenients. 

f) Desenvoluparan les ponències que els siguin encomanades i formaran part de les 
comissions que es constitueixin per a l’estudi i la preparació de determinats assumptes. 
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Article 23 

1. El Consell Rector nomenarà, a proposta del president, un secretari.  

2. Seran funcions del secretari: 

a) Redactar, d’acord amb les instruccions del president, l’ordre del dia de les reunions. 

b) Convocar als membres del Consell Rector. 

c) Aixecar acta de cada sessió del Consell Rector i firmar-la, amb el vist-i-plau del 
president. 

d) Certificar, amb el vist-i-plau del president, els acords del Consell Rector i les actes i els 
documents corresponents. 

3. En cas de vacant, absència o malaltia del secretari, el Consell Rector decidirà sobre la 
seva suplència. 

 

Article 24 

1. El Consell Rector podrà nomenar ponències o comissions per a l’estudi i 
l’assessorament de determinats assumptes. 

2. A més, podrà convocar a persones qualificades, alienes al propi Consell, per tal que 
assisteixin a reunions amb la finalitat de donar el seu assessorament sobre punts o 
matèries de la seva especialitat. 
 

CAPÍTOL IV 

DEL FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DELS ÒRGANS DEL CONSORCI 

 

Article 25 

1. El Consell Rector del consorci es reunirà, amb la convocatòria prèvia del seu president i 
efectuada aquesta per iniciativa pròpia o a petició almenys d’un terç dels membres del 
Consell, tantes vegades com calgui per al seu bon funcionament i, ordinàriament, amb 
caràcter anual sempre i quan hi siguin representades les quatre institucions consorciades. 

2. No caldrà la convocatòria prèvia del Consell per reunir-se en cas que hi siguin tots 
presents i decideixin per unanimitat celebrar sessió.  

3. La convocatòria del Consell, excepte en casos d’urgència apreciada pel president, es 
cursarà per escrit, directa i personalment, amb un mínim de quaranta-vuit hores 
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d’antelació, i anirà acompanyada de l’ordre del dia de la reunió i, quan s’escaigui, de la 
documentació necessària per al coneixement previ dels assumptes. 

 

Article 26 

1. El Consell Rector quedarà vàlidament constituït quan assisteixin a la reunió, presents o 
representats, la meitat més un dels seus components sempre que siguin representants de 
les quatre institucions consorciades. 

2. Si no hi ha quòrum d’assistència, el Consell Rector es reunirà en segona convocatòria, 
setanta-dues hores després de l’assenyalada per a la primera, i serà vàlida la celebració 
amb un terç dels seus membres, sempre que hi sigui present el president o, en el seu cas, 
qualsevol dels vicepresidents.  

3. Els membres del Consell podran atorgar per escrit la seva representació per assistir a les 
reunions en el president o en altre vocal o representant de la institució corresponent. 

4. Podrà assistir a les reunions del Consell qualsevol persona que sigui convocada 
expressament per a aquest fi, i es limitarà la seva compareixença al temps necessari per 
tractar l’assumpte per al qual ha estat convocada.  

 

Article 27 

1. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels membres assistents. En cas d’empat, el 
president tindrà vot de qualitat.  

2. D’altra banda, caldrà el vot favorable de tres de les quatre entitats consorciades per als 
acords següents: 

a) Aprovació del pressupost ordinari. 

b) Creació de les entitats instrumentals que siguin necessàries per a la realització de les 
activitats del consorci. 

c) Creació de delegacions en altres comunitats autònomes. 

d) Disposar dels béns i els drets integrats en el patrimoni del consorci, d’acord amb el que 
disposi la normativa que sigui d’aplicació.  

e) Establiment de la política de Casa Àsia en matèria de comunicació, imatge i signes 
distintius. 

3. En qualsevol cas, caldrà el vot favorable de les tres institucions consorciades fundadores 
per als acords referents a: 
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a) Modificació d’estatuts. 

b) Dissolució del consorci. 

c) Ubicació de la seu al Pavelló Sant Manuel ubicat dintre del Recinte Modernista de Sant 
Pau de Barcelona. 

4. No podrà recaure acord sobre cap assumpte que no figuri en l’ordre del dia, excepte 
quan siguin presents dos terços dels membres del Consell, sempre que hi siguin 
representades les quatre institucions consorciades i es declari la urgència per obtenir el 
seu vot favorable.  

 

Article 28 

1. De cada sessió que celebri el Consell Rector s’aixecarà un acta que contindrà la indicació 
de les persones assistents, les circumstàncies del temps i del lloc on se celebri, els 
assumptes sotmesos a la decisió del Consell, el resultat de les votacions i el contingut dels 
acords. 

2. Les actes seran redactades i signades pel secretari del Consell, amb el vist-i-plau del 
president, i s’aprovaran a la mateixa o a la següent sessió, en què s’acompanyarà de 
l’ordre del dia corresponent. 

 

Article 29 

En el que preveuen els articles d’aquest títol, s’aplicaran amb caràcter supletori les 
normes contingudes al Capítol II del Títol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 

Article 30 

Els actes administratius dels òrgans del consorci, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, podran ser recorreguts conforme el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú i de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciós–Administrativa. 
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TÍTOL III 

DEL RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER I DE PERSONAL 

 

Article 31 

Els recursos del consorci estan constituïts per: 

a) Les transferències i les subvencions que anualment es consignin dins els pressupostos 
de les entitats consorciades. 

b) Els béns i els valors que constitueixen el patrimoni del consorci, així com les seves 
rendes i productes. 

c) Les subvencions, les aportacions voluntàries o les donacions que atorguin a favor seu les 
entitats públiques o privades. 

d) Els ingressos, tant de dret públic com de dret privat, que puguin correspondre al 
consorci com a conseqüència de les activitats i els rendiments per serveis prestats a 
tercers. 

e) Qualssevol altres recursos econòmics, ordinaris o extraordinaris, que se li puguin 
atribuir legalment. 

 

Article 32 

Amb l’objectiu d’ordenar la gestió econòmica del consorci, s’elaborarà un pressupost per 
a cada exercici, d’acord al que estableix la normativa pressupostària vigent. 

De conformitat amb l’establert a la Disposició Addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, el consorci estarà subjecte al règim de pressupostació, comptabilitat 
i control de l’Administració General de l’Estat.  

 

Article 33 

El Consell Rector aprovarà anualment, i amb la tramitació prèvia corresponent, el 
pressupost ordinari del consorci, així com la seva liquidació i els estats de comptes i 
balanços. 
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Article 34 

1. La comptabilitat del consorci s’ajustarà a les normes aplicables a les entitats 
administratives de base territorial. 

2. Els serveis de comptabilitat del consorci dependran del gerent i integraran de forma 
analítica la comptabilitat del centre Casa Àsia-Madrid i, si s’escau, la de les delegacions. 
 

Article 35 

El procediment d’ordenació de despeses i pagaments del consorci s’ajustarà a les normes 
aplicables als organismes autònoms de conformitat al que disposa el Capítol II del Títol III 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General 
de l’Estat. 

 

Article 36 

1. El personal al servei del consorci podrà estar constituït tant per funcionaris com per 
personal laboral.  

Les noves incorporacions que es produeixin a partir de l’1 de gener de 2015 hauran de 
procedir exclusivament d’una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants. El seu règim jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents a 
aquella. 
 

TÍTOL IV 

DEL RÈGIM DE CONTRACTACIÓ 

 

Article 37 

El Consell Rector és l’òrgan de contractació del consorci, sense perjudici de les delegacions 
previstes a l’article 20 d’aquests estatuts. 

En l’exercici de les seves competències, el Consell Rector celebrarà tots els contractes que 
siguin necessaris per a l’acompliment dels objectius del consorci, de conformitat amb la 
normativa vigent. 

 

Article 38 
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1. Els contractes que celebri el Consell Rector es regularan pel que preveuen aquests 
estatuts i pel que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, o les disposicions que en el seu 
moment el substituïssin.  

 

Article 39 

1. L’actuació del consorci Casa Àsia quedarà subjecta al dret públic quan exerceixi les 
potestats administratives que li atribueixen les lleis, i se sotmetrà, pel que fa a la resta de 
la seva activitat al dret privat, civil, mercantil o laboral. 

2. Contra els actes dictats en l’exercici de potestats administratives pel consorci, hi ha els 
recursos administratius previstos a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els acords del Consell Rector 
exhauriran la via administrativa.  
 

 

TÍTOL V  
SEPARACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ  

 
 
Article 40 
 
1. L’acord de dissolució del consorci serà adoptat per consens de les institucions 
consorciades, de conformitat amb aquests estatuts i el que estableix la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.  
 
2. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci excepte si la resta 
dels membres acorden la seva continuïtat, de conformitat amb aquests estatuts i el que 
disposen els articles 12, 13 i 15 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
 
Article 41 
 
Acordada la dissolució del consorci es procedirà a la seva liquidació pel Director General, 
amb observació a les instruccions dictades pel Consell Rector, havent de quedar garantits 
els drets i obligacions del consorci davant tercers quant legalment subsisteixin i puguin ser 
exigits, d’acord l’establert a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.  
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Article 42 
 
Practicada la liquidació del consorci es distribuirà el patrimoni resultant segons els 
percentatges d’aportació al seu finançament, establerts a l’estipulació quarta del conveni 
fundacional i a les seves addendes aprovades per les administracions consorciades. 
 
Els drets cedits sobre els béns immobles revertiran als cedents, de conformitat amb el que 
estableixin els acords o títols de cessió corresponents.  




