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CONSELL D'EMPRESES I INSTITUCIONS MUNICIPALS
Normes de funcionament

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia d'lI de desembre de 1987)
(GM núm. 1 de 10-1-88)

Primer. El Consell d'Empreses i Institucions municipals és l'òrgan colle

giat que, sota les directrius emanades del Consell Plenari, orienta la política
empresarial de l'Ajuntament i coordina operativament i econòmica, els òrgans
de gestió següents:

a) Societats Privades Municipals
Transports de Barcelona, SA
Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA

Aparcaments i Serveis, SA
Informació Cartogràfica i de Base, SA
Anella Olímpica de Montjuïc, SA

Iniciatives, SA
Parc Zoològic de Barcelona, SA
Vila Olímpica, SA

Barcelona Activa, SA
b) Empreses Mixtes
Mercabarna
Tractaments i Eliminació de Residus Sòlids, SA
c) Institucions
Patronat Municipal de l'Habitatge
Institut Municipal de Serveis Funeraris
Institut Municipal d'Assistència Sanitària
Prestacions d'Assistència Mèdica als Empleats Municipals (PAMEM)
Patronat Municipal de Turisme

d) Aquelles altres empreses i institucions creades o que es puguin crear

i així ho determini l'Òrgan de Govern competent.

Segon. El Consell d'Empreses i Institucions municipals es configura com

a instrument aglutinador, agregador i consolidador dels Consells d'Adminis
tració dels òrgans enumerats en l'apartat anterior, per dissenyar la política
empresarial de l'Ajuntament, tot respectant les característiques específiques
de cada una de les empreses i institucions, reflectides en els seus propis Esta
tuts.

Tercer. El Consell constituirà el marc de debat sobre l'estratègia em

presarial i les discussions tècniques i de gestió, arbitrarà en cas de conflicte
entre la política emanada del Consell Plenari i les decisions de cada empresa i
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proposarà les reformes pertinents en els Estatuts de les empreses i institu

cions.

Quart. Seran funcions especialment atribuïdes al Consell els estudis,
informes, recomanacions i propostes d'acord referents a:

1. Disseny de la política empresarial de l'Ajuntament.
2. Recomanacions funcionals tècniques, econòmiques, financeres i de

gestió als òrgans de gestió inclosos en la present normativa.

3. Determinació dels criteris d'actuació en aquelles altres empreses i

organismes en els quals les Societats i Institucions municipals en siguin
partícips en el capital o representants.

4. Proposar acords als òrgans de govern de l'Ajuntament per convertir

los en normatius i vinculants per a les Empreses i Institucions.

5. Proposar al Consell Plenari, en funcions de Junta General de les

societats anònimes, i d'òrgan superior de les institucions municipals, la refor

ma dels respectius estatuts.

6. Estudi i informe de documents i de propostes al Consell Plenari de

caràcter econòmic i preceptivament, dels plans estratègics, pressupostos
anuals, memòries, balanços i comptes de resultats de cada exercici i constitu

ciò d'òrgans de gestió.
7. Encarregar a l'Àrea d'Economia i Empreses l'elaboració d'estudis i

propostes en les matèries següents:
a) Planificació estratègica i operativa;
b) Òrgans de gestió;
c) Definició de les polítiques funcionals de les diverses entitats;
d) Programació d'actuacions i seguiment dels programes;
e) Sistemes de control de gestió;
f) Deñnicíó de les estructures econòmiques i financeres;
g) Plans comptables i de control de costos;
h) Organització, configuració d'estructures i racionalització dels proces-

sos de treball;
i) Circuits i sistemes d'informació;
j) Règim de contractació;
k) Procediments per a la selecció i formació de directius i règim de

personal en general; i,
1) Descentralització i centralització funcional dels serveis municipals,

determinació de les modalitats orgàniques aplicables en els supòsits diversos i

configuració projectiva del sector públic municipal.

Cinquè.
1. El Consell serà presidit per l'Alcalde o Regidor en qui delegui, i en

formaran part:
a) El Regidor de l'Àrea d'Economia i Empreses municipals, amb caràc

ter de Vice-president.
b) Els Presidents de les Empreses i Institucions referenciats en l'apartat

Ir. del present Decret.

c) Regidors dels grups polítics municipals .

. d) El Conseller executiu.
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Actuarà de Secretari el de la Corporació a el funcionari lletrat en qui de

legui,
2, El President podrà adscriure al Consell amb veu i sense vot, de

manera permanent a per determinades qüestions, altres Regidors a persones
expertes en gestió empresarial, fins a un màxim de sis,

3, Els Presidents dels Conselles d'Administració als quals fa referència
el paràgraf 1 d'aquest apartat, podran delegar la seva representació en els

vice-presidents respectius, amb caràcter permanent a per determinades ses

sions,
4, El Conseller executiu, designat per l'Alcalde, tindrà cura de portar a

terme les propostes del Consell en relació a l'estratègia de les empreses i a la

seva gestió, mitjançant l'estructura operativa de l'Àrea d'Economia i Empre
ses,

5, El Consell es reunirà amb una periodicitat mínima trimestral i sempre

que sigui convocat pel President; els seus acords s'adoptaran per majoria,
fent-se constar en acta, a petició, els vots i opinions disidents

En totes aquelles altres matèries que aquest Decret no preveu quant al

funcionament dels òrgans colleqiats,

Sisè. Per a una major coordinació i harmonització de les Empreses i

Institucions municipals amb la política general i de funcionament de l'Ajunta
ment, es crea una Comissió Assessora, presidida pel Regidor de l'Àrea
d'Economia i Empreses i integrada pel Conseller executiu i els directors de
les esmentades Empreses i Institucions, que es reunirà quan el Consell a el

President de la Comissió ho determini i a la qual podran ser convocats el

President, Conseller i tècnics i experts relacionats amb les matèries a deba

tre,

El President de la Comissió Assessora podrà delegar la presidència de

les reunions de la Comissió Assessora en el Conseller executiu,

Setè. La present normativa deroga el Decret dé 12 de desembre de

1983, pel qual es creà el Consell d'Empreses i Institucions municipals,
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PARTICIPACIÓ DELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS EN ELS CONSELLS

(Decret de l'Alcaldia de 16 de desembre de 1987)
(GM núm. 1 de 10-1-88)

El Govern Municipal es pronuncia favorablement per la participació de

tots els grups polítics municipals en els Consells d'Administració de les

Empreses Municipals i en el Consell d'empreses, per fer possible l'exercici de
la responsabilitat política de tots els grups polítics, principi propi de tota

societat democràtica,
La incorporació dels Grups Municipals en els Consells d'Administració de

les empreses municipals, ha de ser contemplada des d'una doble perspective.
- Participació política activa en la definició d'objectius i del marc d'actua

ció de l'empresa,
- Participació efectiva en la gestió, a través de l'avaluació i control de

l'eficiència i del grau d'assoliment dels objectius fixats,

Comporta a tots els membres dels Consells -amb independència de la
seva adscripció política-, lleialtat institucional i corresponsabilització en la

gestió,
Exigeix l'aportació dels seus coneixements tècnics i/o empresarials i la

seva identificació personal amb els objectius de l'empresa,
Implica la correcta utilització de la informació en el si dels Consells,

defugint la seva instrumentalització directament i únicament per al debat polític,
Conseqüentment la gestió específica de les empreses s'ha de situar fora

de la confrontació política,
El Consell Plenari -òrgan superior de govern- aprova els grans trets de la

política municipal i troba la seva expressió a través dels Estatuts, Pla d'empre
sa, Pressupostos i Memòries, a proposta del Consell d'Empreses,

El Consell d'Empreses s'ha de configurar com a òrgan aglutinatiu, agrega
tiu i consolidatiu dels Consells d'Administració de les diverses empreses

municipals, D'acord amb aquest caràcter i per delegació del Consell Ple

dissenya la política empresarial del grup, respectant les característiques
específiques de cadascuna de les empreses, reflectides en els seus propis Es

tatuts,

En aquest sentit el Consell d'Empreses és l'escenari del debat sobre

l'estratègia empressarial i al mateix temps porta les discussions tècniques i de

gestió, El Consell d'Empreses, tanmateix, ha de ser l'òrgan conciliador de

possibles conflictes plantejats, que poden sorgir entre la política marcada pel
Consell Plenari com a òrgan superior de decisió i els estatuts de cada

empresa; és, per tant, l'òrgan que proposa al Consell Plenari les reformes dels

estatuts de les empreses,
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Els Consells d'Administració, en el marc dels seus estatuts, exerciran les

funcions de seguiment, avaluació i control de l'activitat de les empreses i,
conseqüentment, determinaran les mesures correctores si s'escau per mante

nir les directrius assenyalades pels òrgans superiors de govern,
El Govern Municipal proposa, per tots aquests motius, als Grups Munici

pals que participin als Consells d'Administració de les empreses Municipals, i

al Consell d'Empreses, en el cas que s'acceptin les condicions de racionalitat

política i empresarial aquí exposades,
Per tots aquest motius i fent ús de les atribucions que confereixen a

aquesta Alcaldia els articles 21.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, i Tè. de la Llei Especial de Barcelona, disposo:

l. Promoure la participació de tots els Grups Municipals en el Consell
d'Administració d'Empreses Municipals i en el Consell d'Empreses i Institu

cions Municipals com a òrgan polític d'orientació i de coordinació de la

política empresarial municipal.
2, Traslladar aquest acord al President de cada Grup Municipal per tal

que proposi els seus representants a les empreses Municipals i al Consell

d'Empreses i Institucions Municipals,
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COMISSIÓ POLÍTICA DEL SÒL I DE L'HABITATGE

(Decret de l'Alcaldia de 6 de febrer de 1989)
(GM núm. 7 de 28-2-89)

D'acord amb la disposició transitòria primera de les Bases d'Execució del

Pressupost General de l'Ajuntament de Barcelona per a 1989, i fent ús de les
facultats atribuïdes a l'Alcaldia per l'article 7è de la Llei de Règim Especial de
Barcelona, i l'article 21 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim
Local, disposo:

Primer. Constituir la Comissió Política del Sòl i de l'Habitatge, amb la
finalitat de coordinar les actuaciones de l'Ajuntament i els seus Organismes
autònoms i Societats mercantils, en aquesta matèria, com també establir els

objectius i criteris d'actuació en política de sòl i d'habitatge,

Segon. Designar president de la Comissió l'Illm.Sr Lluís Armet i Coma, i
membres els ll-Ims. Srs. Francesc Raventós i Torras, Jordi Parpal i Marfà,
Joaquim de Nadal i Caparà, Josep Maria Serra i Martí, Joan Clos i Matheu,
Antoni Lucchetti i Farré, Antoni Santiburcio i Moreno i Xavier Valls i Serra,
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CENTRES GESTORS
Normativa i marc

(Aprovada per la Comissió de Govern d'I de març de 1989 i
ratificada pel Consell Plenari de 10 de març de 1989)

(GM núm. 13 de 20-4-89)

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

1. Definició dels Centres Gestors

1.1 Els Centres Gestors són òrgans de l'Administració municipal executi

va, dotats de l'autonomia funcional i de la gestió econòmica que es concreti en

l'acta de la seva constitució dins el marc d'aquesta normativa, i que s'encar

reguen de la prestació de determinats serveis sota una direcció unitària, amb

el compromís d'arribar als objectius fixats a l'efecte, i amb els mitjans
-personals, materials, tecnològics i financers- que se'ls assigni específica
ment.

1.2 Els Centres Gestors respondran, formalment i orgànicament, a la
modalitat de gestió directa dels serveis pel propi ens local, com a l'«Òrgan
Especial d'Administració», establerta en l'article 263,3 de la Llei municipal i de

Règim Local de Catalunya, en relació a l'apartat a) del paràgraf 3 de l'article

85 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim local, i al seu desplegament
en els articles 101 i 102 del Text refós de les disposicions legals vigents en

matèria de Règim local, i en l'article 40 de la Llei Especial de Barcelona, 79 i

següents del Reglament d'Organització i Administració ,de Barcelona i 70 i

següents del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

2. Autonomia peculiar

2.1 Com a òrgans de l'Administració executiva funcionalment centra

litzada, els Centres Gestors manquen de personalitat jurídica i de patrimoni
independent del de l'Ajuntament.

2.2 La peculiar organització i l'autonomia funcional i financera amb què
se'ls dota en l'acta de constitució, constitueixen les notes diferencials dels
Centres Gestors en relació a d'altres òrgans de l'Administració municipal exe

cutiva.

3. Inserció en les Àrees

Els Centres Gestors s'insertaran en els Àmbits i Àrees d'actuació de

l'Administració executiva de l'Ajuntament, mitjançant el Regidor de l'Àmbit o
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Àrea corresponent, que actuarà com a Regidor Conseller Delegat del Consell
d'Administració del Centre Gestor. Els Coordinadors d'Àrea que no siguin
Directors de Centres Gestors, exerciran les funcions de Direcció que els són

pròpies i, en especial, la coordinació del Centre Gestor amb els altres òrgans
de l'Àrea i el control immediat dels resultats, sense perjudici de les facultats

que corresponguin al Director del Centre.

4. Objectius i resultats predeterminats

4.1 La característica fonamental dels Centres Gestors és que els resultats
han de ser objectivament avaluables. Conseqüentment, es podran formar tant

per a la prestació de serveis finalistas (prestacions externes de l'Ajuntament),
com per a la prestació de serveis medials o instrumentals (prestacions
internes), sempre que compleixin els requisits esmentats.

4.2 Els objectius dels Centres Gestors hauran de ser determinats, pro
gramats i quantíficats, amb anterioritat al començament de les actuacions i. si
es el cas, dels successius exercicis.

5. Mitjans predeterminats

Els mitjans de tota classe amb què han de comptar els Centres Gestors
per desenvolupar la seva comesa, es determinaran en l'acta de la seva

constitució: les possibles modíficacions hauran d'efectuar-se abans del comen

çament dels successius exercicis i en relació amb els objectius que es fixin.

6. Control extern

Els costos i resultats dels Centres Gestors i, especialrnent, el grau d'acom

pliment dels objectius establerts, seran controlats externament, mitjançant el

seguiment dels corresponents programes, i avaluats, a la finalització de cada

exercici, per tal de comprovar l'eficàcia, eficiència i l'acompliment dels

compromisos contrets.

7. Durada

La durada dels Centres Gestors s'ajustarà, normalment, a la dels succes

sius exercicis pressupostaris de la Corporació.

8. Direcció unitària

La Direcció immediata dels Centres Gestors haurà d'ésser unitària, ja que
a cada Director correspondrà el compromís d'arribar al objectius que se'ls

assignin, dins el termini i amb els mitjans que prèviament es determinin.
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9. Subcentres Gestors

En el cas que dins d'un mateix Centre Gestor hi hagin branques o sectors

d'actuació diferenciats amb objectius específics, es podran constituir subcen

tres gestors.
Els Caps dels subcentres gestors, a més de les atribucions corresponents

al càrrec que han d'exercir, es responsabilitzaran de la consecució dels

objectius assignats al subcentre i, en relació amb aquests, podran formular al

Director del Centre les propostes d'actuació que considerin més adients.

10. Retribució de la productivitat

En relació a tasques determinades i amb el propòsit de fomentar l'acom

pliment dels objectius assenyalats en la retribució del personal del Centre

Gestor, podrà introduir-se el denominat complement de productivitat; la

direcció del Centre d'acord amb els criteris fixats en l'acte en què s'establei

xi, realitzarà la distribució individualitzada d'aquest complement.

CONSTITUCiÓ

11. Òrgan competent

La Comissió de Govern, estarà facultada per a la constitució dels Centres

Gestors d'acord amb els requisits i condicions que s'extableixen en aquestes
normes. Aquesta constitució s'efectuarà a proposta conjunta del Regidor de

l'Àmbit d'Organització i Economia i del Regidor de l'Àrea o Àmbit al qual
corresponguin els serveis que s'assignin al Centre.

12. Requisits de l'acord de constitució

En l'acte de constitució dels Centres Gestors, hauran de determinar-se,
com a mínim, els punts següents:

a) La competència del Centre i totes les funcions que li siguin assigna
des.

b) L'estructura interna del Centre, i en el seu cas, dels subcentres

gestors amb la determinació dels òrgans operatius de suport o staff, tant si són

òrgans d'integració com de base, arribant, en relació a aquests, a la determi

nació dels Negociats, Serveis tècniques o Serveis tènico-administratius, Ofici

nes en les diverses modalitats, Centres de prestació de serveis personals i

Centres de treball executor.

c) L'Àmbit o Àrea on s'integra el Centre, segons el que disposa la Norma

tercera, i, en el seu cas, la dependència o dependències funcionals on quedi
subjecte, amb expressió, en aquest últim supòsit, de la matèria o matèries a

què es refereixi.

d) Els actes de gestió que se li atribuexin d'acord amb el que disposa
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l'article 141 del Reglament d'Organització i Administració d'aquest Municipi i
en l'apartat 3r de l'acord de la Comissió Municipal Permanent, de 23 de juny
de 1962.

e) Les atribucions màximes que el Consell d'Administració del Centre

pugui delegar en el Director, dins els límits establerts en la norma 16; i el
nivell que correspongui a la plaça de Director, segons els criteris vigents per
a la valoració dels llocs de treball,

Igualment s'establiran les atribucions que el Consell d'Administració
pugui delegar en el Regidor, Conseller Delegat del Centre.

f) La relació nominal del personal destinat al Centre, amb especificació
de la categoria professional, segons la plantilla de l'Ajuntament, i del grau per
senal.

g) La part de la plantilla pressupostària i, en el seu cas, de la relació de
llocs de treball, que correspongui al Centre.

h) L'inventari dels béns immobles i mobles no consumibles assignats al
Centre (edificis, locals, mobiliari, béns, eines, màquines, aparells i automò
bils), con també els estocs de béns mobles consumibles que disposi en el
moment de la seva constitució: se especificarà, en relació als primers, la

situació, superfície útil i estat de conservació, tant de l'obra civil com de les
instal-lacions i, respecte els segons, l'estat d'ús, segons aquest sigui bó, només
aprofitable, dolent a obsolet.

i) La secció pressupostària assignada al Centre Gestor en els capítols Ir,
2n, 4t i 6è del Pressupost corresponent al seu primer exercici econòmic, i les
dotacions específiques dels diversos programes.

j) Els resultats, objectivament determinats i quantificats, exigibles al
Centre Gestor, al final del seu primer exercici i la seva seqüència temporal
segons els programes que tingui al seu càrrec.

k) La definició del sistema d'informació a la Direcció (SID) que s'utilitza
rà en el Centre, i dels indicadors que serviran per avaluar la eficàcia i
eficiència i, en el seu cas, la d'algun a alguns dels seus òrgans interns.

1) Els requisits i condicions temporals i de procediment per a la possible
modificació dels objectius exigibles al Centre i dels mitjans de qualsevol
classe que li siguin assignats.

m) Els criteris bàsics a partir dels quals es distribuirà, quan sigui
procedent el complement de productivitat entre el personal del Centre Ges
tor.

n) La forma de liquidació a compensació de les pèrdues resultants dels

balanços.

DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

13. Òrgans rectors

13.1 La direcció i administració superior dels Centres Gestors cor

respondrà als Regidors membres de la Comissió de Govern de l'Ajuntament,
presidits per l'Alcalde, que actuaran com a membres del Consell d'Adminis
tració de tots els Centres Gestors municipals.
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13,2 La gestió immediata del Centre, l'exercirà el seu Conseller Delegat
i el Director o Gerent, amb les facultats i atribucions que, en cada cas, se'ls
confereixin en l'acord constitutiu, i els delegui el Consell d'Administració dins
els límits assenyalats en la Norma 16 i en la Disposició addicional.

14. Caràcter deilloc de treball de Director

14, I La Direcció del Centre Gestor es considera un lloc de treball de

confiança, de lliure designació i adscripció indistintament per a funcionaris,
personal laboral o eventual.

14,2 Els funcionaris de carrera que siguin nomenats per als esmentats
llocs de treball, mantindran la situació de servei actiu o passaran a la situació
administrativa que correspongui, d'acord amb el caràcter que s'assigni allloc
de treball corresponent en relació als criteris aprovats pel Decret de Presi

dència, de 16 de juny de 1988,

15. Nomenament i acceptació

15, I El nomenament i cessament dels Directors dels Centres Gestors

correspon a l'Alcalde, a proposta de la Comissió de Govern en funcions de
Consell d'Administració del Centre,

15,2 El nomenament del Director del Centre Gestor, per ser efectiu,
haurà de ser acceptat expressament pel designat.

16. Funcions i facultats de la Direcció

En l'acord constitutiu del Centre Gestor, es podran conferir al seu

Director les funcions i facultats següents:
A, De caràcter general:
a) Executar els acords dels òrgans de govern municipals,
b) Dirigir i gestionar els serveis de la seva competència i resoldre els

assumptes que, en relació a aquests, tinguin encomanats,

c) Vigilar, fiscalitzar i coordinar el funcionament de tots els serveis i

dependències al seu càrrec, i controlar els costos i resultats obtinguts,
d) Adoptar les resolucions de tràmit.

e) Proposar al Regidor de l'Àmbit o Àrea corresponent, en la seva

condició de Conseller Delegat del Centre, les resolucions que consideri

oportunes en els assumptes que siguin de la seva competència i la tramitació
dels quals tinguin encomanada, respectant, en qualsevol cas, la competència i
les funcions dels altres òrgans de l'Ajuntament.

f) Elaborar, d'acord amb els objectius generals que s'assignin al Centre
Gestor, els projectes de programes d'actuació i pressupostos, amb l'asse

nyalament dels objectius específics i la previsió de les necessitats dels
diversos serveis,
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g) Presentar, amb la periodicitat que es fixi, un informe sobre l'evolució
de la gestió dels serveis del Centre i el nivell de compliment dels objectius
prefixats.

h) Desenvolupar qualsevol altre comesa que li encomani l'òrgan de

direcció i administració del Centre i li assenyali el Regidor de l'Àmbit o Àrea
corresponent, dins el marc de les funcions establertes en l'article 75 del

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
B. En matèria d'organització:
a) La definició dels continguts de llocs de treball del Centre mitjançant

l'assignació de les tasques que els corresponguin i la definició de les diverses
relacions de coordinació i subordinació, amb subjecció a les definicions que
per als llocs de treball base i tipus assenyala el Catàlag de llocs de treball, i a

les prescripcions de l'esmentat acord de la Comissió Municipal Permanent, de

13 de novembre de 1981, sobre atribucions de les Direccions.

b) La proposta de modificació de l'estructura orgànica i funcional defini

da en l'acord constitutiu del Centre, seguint el procediment general establert

per als acords organitzatius.
c) La supressió de llocs de treball base, amb la consegüent reducció de

la plantilla global assignada al Centre en l'acord constitutiu o en les seves

respectives modificacions, i amb els efectes que es determinen en el progra
ma general de redistribució del personal.

d) La proposta a l'Alcalde, pel conducte jeràrquic corresponent, de la

supressió de llocs de treball singularitzats o que impliquin direcció segons el

Catàleg oficial de llocs de treball de l'Ajuntament; amb els mateixos efectes

assenyalats en l'apartat anterior, en el supòsit d'aprovar-se la proposta.
e) La distribució dels mitjans materials i tecnològics entre els diversos

òrgans i llocs de treball del Centre.

C. En matèria de personal:
l. Les atribucions especials que poden correspondre als Directors dels

Centres Gestors en matèria de gestió de personal, a banda de les consignades
en els epígrafs c) i d) de l'apartat anterior, són les següents:

a) La destinació i el trasllat del personal del Centre als seus diversos

llocs de treball llevat dels que impliquen comandament i de aquells singula
ritzats en el Catàleg oficial de la Corporació; i sempre que aquells llocs de

treball es corresponguin amb la categoria oficial i grau personal del funcionari

al qual afecta.

b) La destinació i el trasllat del personal del Centre en els llocs de

treball singularitzats de la mateixa classe i complement específic que existei

xin, sempre que no impliquin l'exercici de comandament orgànic.
c) La proposta de provisió de llocs de treball singularitzats de diferent

classe, de diferent complement específic, o que impliquin l'exercici de

comandament orgànic.
d) La determinació dels horaris de treball dels diversos llocs de tre-

ball.

e) L'autorització de la realització d'hores extraordinàries.

f) L'autorització de trasllats fora del Centre per raons de treball.

g) La concessió de permisos i llicències amb manteniment dels havers.

h) La concessió de llicències sense retribució, fins al màxim d'un mes.
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i) L'aprovació del pla de vacances del Centre Gestor i les autoritzacions

per la seva aplicació.
j) L'aplicació del complement específic de prolongació de jornada.
k) L'aplicació, individual o collectiva, dels incentius de productivitat.
1) L'atorgament de gratificacions per serveis extraordinaris,

m) La próposta d'atorgament d'indemnitzacions per raó del servei.

n) La fiscalització de l'acompliment de les obligacions per part de tot el

personal del Centre i, en particular, el control d'assistència i permanència,
amb la facultat de poder disposar els descomptes dels havers corresponents a

les infraccions en aquesta matèria.

o) La irnposició de sancions per faltes lleus.

p) L'atenció al perfeccionament professional del personal del Centre; a

les relacions humanes, amb especial atenció al tracte amb el públic, i a les
condicions de seguretat i higiene en el treball.

q) La selecció i contractació temporal de personallaboral per a suplèn
cies, puntes de treball i programes específics que no tinguin caràcter perma
nent, segons el procediment que s'estableixi, amb una durada màxima de 6
mesos.

r) La selecció i contractació temporal de personal laboral per a la

reposició de vacants no previstes abans de començar l'exercici i sempre que
no puguin ser immediatament i adequadament cobertes pels Serveis generals
de personal, segons el procediment que s'estableixi.

2. En l'exercici de les atribucions consignades en el paràgraf anterior, els

Directors dels Centres Gestors atendran el que s'estableix en el Conveni i el
Pacte de condicions laborals vigents, les disposicions generals sobre règimen
de personal i les Instruccions emanades de la Coordinació de Serveis d'Orga
nització i Personal; i, en relació als apartats e), j), k), 1), q) i r), s'ajustaran a les

dotacions pressupostàries consignades per a les corresponents atencions, i a les

normes sobre disposició de crèdits establertes a l'efecte.

3. A més de les atribucions a què es refereix l'apartat' 1 d'aquest apartat
C, els Directors del Centres Gestors, en la mesura que afecti els llocs de

treball del seu respectiu Centre, participaran en:

- La configuració i valoració dels llocs de comandament singularitzats i,
en general, dels llocs de treball tipus.

- La determinació dels requeriments dels processos de selecció de

personal, inclosos en les ofertes públiques d'ocupació anuals.
- La provisió de llocs de treball per concurs intern.
- Els sistemes de formació de personal.
D. En matèria de processos de treball:

a) La definició, normalització i, en el seu cas, mecanització dels expe
dients i processos de treball, i també el recorregut de documents i informació
entre els llocs del Centre, tot això amb subjecció a les disposicions de

caràcter general i normatives municipals sobre la matèria.

b) La introducció de les innovacions tecnològiques idònies en els mèto
des i processos de treball.

c) L'execució dels actes de gestió a càrrec d'òrgans auxiliars, atribuïts

per la Comissió de Govern en l'acord constitutiu o mitjançant acords poste
riors.
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d) La proposta d'atribució de caràcter d'actes de gestió a càrrec dels

òrgans auxiliars, a les resolucions i actes administratius que consideri oportú,
de conformitat amb el que disposa l'esmentat article 141 del Reglament
d'Organització i Administració d'aquest Municipi, i l'acord de la Comissió

Municipal Permanent, de 23 de juny de 1962.

e) El visat, amb caràcter potestatiu, dels informes, projectes, propostes i
documents en general, que s'originin en els òrgans del Centre.

E. En matèria econòmica:
l. L'autorització i disposició de despeses per a:

a) La contractació i concessió d'obres i serveis de durada no superior a

un any i per una quantia que no ultrapassi, segons les característiques del
Centres Gestors, de 5.000.000 de pessetes al 50 % dellímit general aplicable a

la contractació directa (12.500.000 pessetes).
b) La contractació de sumbministrament amb una durada no superior a

un any i per una quantia, que segons les característiques del Centres Gestors,
de 3.000.000 a 6.000.000 de pessetes.

c) La contractació d'estudis, serveis i assistència tècnica de persones
físiques o jurídiques, a l'empara del Decret 1005/74, de 4 d'abril i dels RD

1465/84, de 27 de juliol, i 2357/85, de 20 de novembre, sempre que la quantia
no excedeixi, segons les característiques del Centre Gestor de 3.000.000 a

6.000.000 de pessetes.
d) L'ampliació o modificació dels projectes d'obres i altres prestacions

relacionades amb els apartats anteriors, per una quantia que no excedeixi de
la partida d'imprevistos o similar dels pressupostos d'execució aprovats, i que,
en qualsevol cas, no ultrapassin els límits autoritzats.

2. L'aprovació dels projectes i l'atorgament dels contractes a què fa
referència el número anterior, amb els requisits previs i amb les formalitats

previstes en les disposicions vigents en la matèria.
3. El reconeixement de les obligacions resultants de l'execució de les

obres, instal·lacions, serveis o subministrament prèviament contractats.
4. La disposició i l'aplicació de les despeses a justificar, fins a un màxim

per lliurament de 2.000.000 de pessetes, pels conceptes següents:
a) Adquisició dels elements necessaris per al funcionament dels serveis

urgents i no previstos.
b) Petites reparacions en els edificis i installacions assignats al Centre.
c) Adquisició de béns comsumibles i no inventariables.

d) Adquisició de llibres i publicacions de caràcter tècnic, per mitjà de la
Biblioteca General o donant compte a aquesta Biblioteca.

e) Cursos, viatges i recepcions professionals ordenades per la superioritat.
5. La disposició i l'aplicació dels avançaments de caixa fixa, dins els

límits que anualment s'estableixin i per a les atencions que es determinen en

l'acord de la Comissió de Govern, de 27 d'abril de 1988.
6. La gestió de les partides ampliables determinant, a quina partida s'ha

d'aplicar l'increment de l'ingrés corresponent, dins el capítol considerat

ampliable en le bases d'execució del Pressupost i amb les limitacions que, en

cada cas, s'estableixin.

7. La proposta al Consell d'Administració o, en el seu cas, al Regidor
Conseller Delegat del Centre de les operacions següents:
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a) La realització de transferències en un mateix capítol pressupostari i
en les dotacions assignades als Centres Gestors fins als límits prefixats en les
bases d'execució del Pressupost.

b) La pròrroga, novació i resolució dels contractes a què es refereix el

número 2 d'aquest apartat E i la imposició de sancions pel seu incompliment.
c) La concessió de subvencions a entitats, organismes i particulars,
d) La contractació temporal del personal a què es refereixen els epí

grafs q) i r) del paràgraf 1 de l'apartat C d'aquesta norma, per un període
màxim de dotze mesos no prorrogable, dins els límits que es derivin del
crèdits assignats al Centre Gestor,

8, Amb la finalitat de fer efectives les atribucions dels Directors dels
Centres Gestors en matèria de personal que es consignen en els apartats d), e),
g), k), 1), m), q) i r) del paràgraf 1 de l'apartat C d'aquesta Norma, disposaran
d'una «bossa» en els conceptes 125 i 161 del Pressupost, que podran utilitzar
immediatament o proposar la seva distribució segons sigui el cas,

9, En el Pla de Tresoreria de l'Ajuntament es regularan les previsions de

pagaments, que d'acord amb les atribucions abans indicades, hagin establert
els Centres Gestors,

ORGANITZACIÓ

17. Estructura primària i secundària del Centre

L'organització interna dels Centres Gestors resultarà:
1. De l'acord constitutiu, mitjançant el qual es determina la seva estruc

tura primària de conformitat amb el que disposa l'apartat b) de la Norma 12 i

de les posteriors modificacions aprovades per la Comissió de Govern, a

proposta del Director del Centre, segons assenyala la Norma 16 en el seu

apartat B, b),
2, De la configuració i distribució dels llocs de treball que efectua el

Director del Centre segons el que preveu la norma 16, apartat B, a),

18. Coneixement de l'estructura global

L'estructura global del Centre i qualsevol modificació que s'hi introdueixi

es posarà en coneixement del seu Conseller Delegat i del Coordinador de

Serveis d'Organització i Personal, mitjançant el trasllat del corresponent
organigrama gràfic i del document descriptiu dels òrgans i llocs de treball i

de les seves respectives funcions i tasques,

DETERMINACIÓ I CONTROL DELS OBJECTIUS I RESULTATS

19. Òrgans competents

l. La determinació i, en el seu cas, la revisió dels objectius i resultats

exigibles al Centre en cada exercici, dels indicadors aplicables i dels mitjans
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posats a la seva disposició, com també el seguiment i l'avaluació final dels

seus resultats correspondrà als membres de la Comissió de Govern en la seva

condició de Consell d'Administració de tots els Centres Gestors que podran
adoptar respecte d'això, les mesures que, en cada cas, considerin més ade

quades.
2. El Regidor de l'Àmbit d'Organització i Economia podrà constituir un

nucli de suport a l'Òrgan collegiat anterior en les seves funcions de progra
mació, seguiment i control de l'activitat dels Centres Gestors, o encomanar

aquestes funcions a l'òrgan o òrgans de l'Administració municipal executiva

que consideri més idonis, sense perjudici de les funcions de suport, seguiment
i control que corresponguin a altres òrgans municipals.

INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

20. Intervenció delegada

La Intervenció delegada de l'Àmbit o Àrea corresponent, efectuarà la

intervenció i comptabilitat de les despeses i ingressos meritats per les

actuacions dels Centres Gestors, connectada per mitjans informàtics amb la

central comptable de la Intervenció general, en la qual quedaran reflectides
les dades en què es concretin aquelles actuacions.

21. Comptabilitat especial i secció pressupostària pròpia

En els comptes generals de l'Ajuntament es durà a terme una comptabili
tat especial per als Centres Gestors, basada en la secció que cadascun d'ells

tingui assignada en els capítols l, 2, 4 i 6 de l'estat de despeses del pressupost
de la Corporació i en els conceptes del seu estat d'ingressos, nodrits amb el

producte de les seves prestacions i amb els donatius, auxilis i subvencions que
reberen o se'ls destinés; i també amb les dotacions de despeses i les

previsions d'ingressos corresponents a cadascun dels programes que tinguin
al seu càrrec.

22. Comptabilitat pressupostària i de costos

l. La comptabilitat específica dels Centres Gestors es durà a terme

segons les normes pròpies de les modalitats de comptabilitat pressupostària i

de comptabilitat analítica de costos.

2. La comptabilitat analítica de costos s'articularà i desenvoluparà de

manera que permeti de conèixer, al final de cada exercici, i dels períodes en

què aquest es divideixi, en qualsevol cas, el cost real del funcionament global
del Centre i, si es vol, de cadascun o d'algun dels serveis que l'integren i el

cost real de l'execució de cadascun dels programes al seu càrrec; quan sigui
tècnicament viable s'haurà de conèixer el cost unitari de les diverses presta
cions del Centre i els resultats obtinguts.
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23. Factors per al càlcul dels costos

1. Per al càlcul de costos a què es refereix la norma anterior no es

tindran en compte les despeses produïdes per la superestructura orgànica
existent per sobre de la seva Direcció ni els costos derivats dels Serveis

generals de l'Ajuntament, llevat dels que ocasionen les prestacions rebudes
del COM, de la Impremta municipal, dels Tallers i del Parc Mòbil, que seran

facturades comptablement als Centres Gestors, d'acord amb els criteris

generals establerts a aquest efecte.
2. Contràriament, es tindran en compte, per a la determinació dels

costos dels Centres Gestors, els conceptes següents:
a) El cost del personal funcionari, eventual i contractat.

b) El cost de l'assistència i collaboracions rebudes de agents aliens a

l'Ajuntament.
c) El cànon d'utilització dels edificis que ocupin, i de les seves instal la

cians fixes, que comprendrà els costos d'amortització, conservació ordinària,
manteniment, neteja, calefacció i refrigeració, segons els estàndards esta

blerts a l'efecte.
d) El cost d'amortització dels béns mobles inventariables que li siguin

assignats, i també els costos ocasionats per la reparació i manteniment.

e) El cost d'amortització, manteniment, reparació i funcionament de tota

classe de maquinària i vehicles, a en el seu cas, el seu arrendament a lea

sing.
f) El cost d'adquisició, centralitzada a desconcentrada, dels béns mobles

no inventariables i dels materials consumibles de qualsevol classe.

g) El cost dels serveis de transport i comunicacions telefòniques i tele

gràfiques.
h) El cost del subministrament de l'aigua, gas i electricitat, segons els

comptadors específicament assignats o, si no n'hi han, segons els estàndards

que s'estableixin a l'efecte.

24. Balanços i liquidacions

l. En tot allò referit a la formulació i publicació de balanç i liquidacions,
aplicació de beneficis i constitució i utilització del fons de reserva, es remetrà
al que disposa l'article 102 de l'esmentat text refós i als articles 80 a 84 del

Reglament de Serveis de les Corporacions locals, de 17 de juny de 1955.
2. La liquidació a compensació de les pèrdues es farà de la manera

prevista en l'acord constitutiu i, en el seu defecte, d'acord amb el que
estableixen les Bases d'execució del Pressupost i l'article 83 de l'esmentat

Reglament de Serveis.

25. Autocontrol econòmic del Centre

l. Les Direccions dels Centres Gestors, a efectes de conèixer la situació
econòmica i poder efectuar l'autocontrol de gestió i costos, tindran accés en
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tot moment i, a èsser possible, mitjançant procediments informàtics, a totes les

dades integrants de la seva respectiva comptabilitat específica.
2. Per a les finalitats esmentades en el paràgraf anterior, cada Centre

Gestor disposarà, com a mínim, d'un funcionari expert en els processos
relatius a l'autorització, ordenació i comptabilitat de les despeses i ingressos
públics, i en les tècniques de control de costos.

SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ

26. Suspensió de les facultats específiques

I. En el supòsit que, per qualsevol circumstància, no s'hagués arribat, al

començament de cada exercici, a la determinació dels objectius i mitjans a

què fan referència les Normes 4, 2; 12, j) i k) i 19, l, quedarà en suspens, fins

que no s'efectuï aquella determinació, l'exercici de les facultats atribuïdes als
Directors dels Centres segons la Norma 16.

2. En aquest interval, els Directors dels Centres exerciran les facultats
atribuïdes a les direccions a comandaments dels òrgans d'anàleg nivell que no

estiguin constituïts com a Centres Gestors.

27. Causes d'extinció

I. Els Centres Gestors s'extingiran, mitjançant acord de la Comissió de

Govern, en els casos següents:
a) Si per decisió de l'Òrgan de govern competent deixessin de prestar

els serveis que constitueixen el seu objectiu.
b) Si, a juí de la Comissió de Govern, es produissin desequilibris

notables entre els resultats exigibles i els realment aconseguits pel Centre, a

quan els costos per obtenir-los excedissin notablement dels previstos.
c) Si es produeix la vacant del Director i no es procedeix a un nou

nomenament en el termini d'un mes.

d) Per qualsevol altra causa motivada i suficient, a juí de la pròpia
Comissió de Govern.

2. En els supòsits b), c) i d) del paràgraf anterior, el Centre Gestor no

cessarà en les seves funcions fins que la Comissió de Govern proveeixi la

modalitat orgànica adequada per continuar prestant els serveis. En aquests
supòsits serà també d'aplicació el que disposa el paràgraf 2 de l'anterior
norma 26.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Delegació de facultats a Regidors d'Àmbit a d'Àrea
Per completar l'agilitació de l'actuació municipal, que constitueix un dels

principals motius de la creació dels Centres Gestors, els seus Consells
d'Administració podran delegar, en tot a en part, en els Regidors de l'Àrea, en
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tant que Consellers Delegats del Centre, la resta de les facultats no contingu
des en la norma 16, E i consignades en els apartats f), 1) i Il) del paràgraf 1 de
l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, c), e) i f) de l'article 24 del text refós de les disposicions vigents en

matèria de règim local, aprovat pel RD legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i g),
m) i n) del paràgraf 1 de l'article 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim local de Catalunya, pel que fa a les matèries que constitueixin la

competència dels corresponents Centres Gestors.
Les facultats anteriors en aquelles Àrees que depenguin directament de

l'Alcaldia, podran ser delegades en el respectiu Coordinador.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Als efectes d'aconseguir de forma immediata la realització de les activi
tats de programació, seguiment i control de l'activitat dels Centres Gestors

pilot es constituirà un grup de treball format per tècnics dels òrgans següents:
Direcció de Serveis de Projectes organitzatius, Departament d'avaluació de la

gestió i Departament de la despesa.
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ÒRGANS ESPECIALS DE GESTIÓ



SERVEI MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS DE BARCELONA
ÒRGAN ESPECIAL DE GESTIÓ

Normes reguladores

(Aprovades pel Consell Plenari de 28 de novembre de 1984)
(G,M, núm. 32 de 20-12-84)

CAPÍTOL I. NATURALESA, FINALITAT I FUNCIONS

Primera. El Servei Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, és un

òrgan especial, dotat d'autonomia funcional, constituït per l'Ajuntament de
Barcelona a l'empara d'allò previst en l'art. 79, paràgrafs 2 i 3 del Reglament
d'Organització i Administració, per a la prestació directa del Servei de Parcs i

Jardins municipals, d'acord amb allò establert en les presents normes i en les

disposicions legals vigents,

Segona. El Servei Municipal de Parcs i Jardins queda enquadrat a l'Àrea
de Serveis i Empreses Municipals sota la immediata dependència del Regidor
d'aquesta Àrea, a través de la qual es relacionarà amb els altres serveis de
l'Administració Municipal.

Tercera. l. L'autonomia funcional amb què està dotat, confereix al
Servei de Parcs i Jardins un règim peculiar d'organització i funcionament que
el diferencia dels òrgans auxiliars de l'Administració municipal, en els termes

definits en la present normativa,
2, La fiscalització de l'actuació del Servei de Parcs i jardins dins el marc

de la seva autonomia funcional correspon als òrgans directius i de govern de
la línia jeràrquica a la que està adscrit, en l'exercici de les seves respectives
competències,

Quarta. I. L'objecte i finalitat del Servei de Parcs i Jardins es concreta

en la realització de les següents prestacions:
a) Conservació i manteniment de tots els parcs, places enjardinades,

jardineria complementària de places i vials, arbrat de carrers i zones fores
tals,

b) Replantacions d'arbrat a la via pública,
c) Remodelacions de parcs i places enjardinades motivades per raons

tècniques, sempre que no signifiquin modificacions substancials del projecte
inicial.

d) Installacions i explotació dels vivers municipals en l'extensió requeri
da per al manteniment, substitució i ampliació de les plantacions a càrrec del

Servei i cultiu de plantes i flors per atendre el servei d'ornat en els actes

públics i populars que determini l'Ajuntament.
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e) Installació, manteniment i exhibició de jardins especials ornamentals

i de tipus experimental.
f) Organització i gestió de l'Escola Municipal de Jardineria,
g) Promoció de la jardineria a través d'estudis, conferències, publica

cions i campanyes de difusió dels coneixements elementals i de les normes

pràctiques de botànica,

h) Organització d'exposicions i concursos de caràcter botànic i partici
pació en certàmens d'aquest tipus,

i) Conservació i manteniment del mobiliari urbà al seu càrrec,

j) Relacions amb organismes i particulars nacionals i estrangers, dedi

cats a l'estudi i pràctiques de jardineria i a l'intercanvi d'espècies i llavors,
informacions i experiències,

2, Per encàrrec exprés dels òrgans de govern competents de l'Ajunta
ment, el Servei podrà elaborar propostes de nous parcs, places enjardinades,
jardineria complementària de places i vials i de plantació d'arbrat a la via

pública, així com d'iniciatives per a facilitar-ne la conservació.
3, També per encàrrec exprés dels òrgans competents de l'Ajuntament i

mitjançant l'assignació pressupostària corresponent podrà realitzar treballs

de plantació en obra nova i mobiliari urbà i treballs de conservació en zones

enjardinades d'edificis públics,
4, El Servei haurà d'emetre informe preceptiu en tots els nous projectes

urbans que incloguin zones verdes o enjardinades, en particular des del punt
de vista de la seva posterior conservació

5, Per acord de l'òrgan municipal competent, el Servei Municipal de

Parcs i Jardins, mitjançant l'assignació pressupostària corresponent, realitzarà

aquells altres serveis que li siguin encomanats, (Per acord del Consell Plenari

de 26-6-85, G.M, núm. 21 de 30-7-85,)

Cinquena. Per l'acompliment de la comesa assenyalada en la norma

anterior, el Servei de Parcs i Jardins exercirà les següents funcions:

A) Tècniques:
I. Elaboració de les condicions tècniques i jurídico-administratives de

les contractes de plantació, conservació, manteniment i neteja de parcs i

places enjardinades, jardineria complementària de places i vials, arbrat de

carrers i zones forestals,

2, Elaboració dels projectes de remodelació de parcs i places enjardina
des en el supòsit a què es refereix l'apartat 3r. del paràgraf I de la norma

quarta,
3, Execució directa, en el seu cas, dels treballs a què es refereixen els

apartats anteriors de la present norma, per les divisions tècniques del

Servei,

4, Emissió d'informes tècnics en els projectes de nous parcs, places
enjardinades, jardineria i arbrat complementari de places i vials, i zones

forestals que elabori o trameti l'Administració municipal, assessorant en matèria

de jardineria i instal-lacíons complementaries, sempre que li sigui sollicitat.

5, Emissió d'informes tècnics en matèria de jardineria i arbrat en els

plànols d'ordenació urbana, i els projectes d'urbanització i qualsevol altre

expedient municipal relacionat amb espais o zones verdes,
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6. Elaboració i desenvolupament de plans, cursos i cursets de formació
especialitzada en matèria de jardineria.

7. Expedició de diplomes de l'Escola Municipal de Jardineria, d'acord
amb les seves normes.

8. Convenis de collaboració i coordinació amb institucions públiques i

privades, nacionals i internacionals en matèries pròpies del Servei.
9. Les altres funcions que li encomani l'Ajuntament en matèria de

jardineria, zones verdes i mobiliari urbà.
B) Administratives:
10. Instrucció dels expedients de contractació en totes les fases i inci

dències, fins a la consumació del contracte, en el seu cas, dels projectes a què
es refereixen els apartats I i 2 de la present norma.

Il. Instrucció dels expedients de contractació de serveis, treballs, eines
i béns inventariables i materials i béns no inventariables en general necessa

ris per a les finalitats del Servei.
12. Instrucció i proposta de resolució dels expedients relatius a les

concessions i llicències d'explotacions d'installacions o serveis situats o que
es situïn en jardins, parcs públics o zones verdes.

13. Gestió de les taxes relacionades del Servei comprenent la seva

liquidació i recaptació de conformitat amb les normes reguladores d'aquesta
funció, segons les bases d'execució del Pressupost.

14. Proposta als Òrgans de govern competents, a través de l'Àrea de

Finances, de les tarifes de les taxes esmentades en l'apartat anterior i, de les
seves modificacions, per a la seva inclusió en l'ordenança fiscal corresponent.

15. Preparació de la planificació de la despesa i previsió d'inversions;
elaboració dels avantprojectes pressupostos i previsions detallades, i instruc
ció dels expedients d'autorització de la despesa.

16. Administració de les partides pressupostàries assignades al Servei i
de les quantitats lliurades en la forma que resulti de les Bases d'execució del

Pressupost.
17. Confirmació i tramitació de factures i actes de recepció.
18. Inventari, control i administració dels mitjans materials adscrits o

subministrats al Servei.
19. Elaboració d'indicadors de gestió i control dels resultats.

20. Control dels costos de funcionament del Servei.
21. Registre, arxiu, biblioteca i documentació general del servei.
22. Gestió i control de destinacions i situacions del personal administra

tiu i laboral adscrit al Servei.
23. Atenció a la conservació i manteniment dels locals i installacions

adscrites al Servei i relació directa amb els Serveis Tècnics municipals
encarregats de tals funcions.

CAPÍTOL II. DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ

Sisena. I. La direcció i administració del Servei de Parcs i Jardins
correspon a un Administrador amb la condició de Director-Gerent del
Servei.
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2. La designació haurà de recaure a la persona que reuneixi les condi

cions de preparació professional i capacitat directiva exigides pel càrrec,
sigui o no funcionari municipal. En el supòsit que ho sigui, passarà a la situació
d'excedència especial, amb reserva de plaça en la plantilla de la Corporació.

3. La Corporació municipal atorgarà a l'Administrador un contracte

establint les condicions del nomenament, els seus drets, obligacions i remune

racions, el termini de duració del contracte i les causes de la seva extinció.

Setena. l. El Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins ostentarà la

representació tècnica i administrativa del Servei i assumirà la responsabilitat
del seu eficient funcionament.

2. Tindrà per tant les següents atribucions:

a) Proposar a l'Interventor de Fons la incorporació als avantprojectes
dels Pressupostos ordinaris i d'Inversió de la Corporació de les partides
específiques del Servei.

b) Preparar i proposar als òrgans de govern competents l'aprovació de

la planificació de la despesa i la previsió d'inversions.

c) Proposar als òrgans de govern competents l'autorització de la des

pesa.
d) Proposar als òrgans competents les resolucions que procedeixin en

matèria de contractació, concessions i llicències.

e) Proposar a l'Alcaldia el lliurament de quantitats en la forma que
resulti de les Bases d'execució del Pressupost, intervenir-les i rendir-ne

comptes en els termes reglamentaris.
f) Elaborar i proposar a la Comissió Municipal Permanent l'aprovació de

la plantilla especial del Servei de Parcs i Jardins dins allò que permeti la

plantilla pressupostària de l'Ajuntament i sollicitar de la Secretaria General

l'adscripció dels funcionaris que hagin d'integrar-la.
g) Proposar d'acord amb el procediment reglamentari el nomenament

de personal de contractació laboral destinat al Servei.

h) Configurar l'estructura orgànica i funcional del Servei, dins els límits

previstos en el Capítol III de les presents normes i les disponibilitats de

personal que figurin a la plantilla aprovada, donant compte a la superioritat de

l'organigrama restant, així com a la Unitat Operativa de Personal i a la

Direcció de Servéis d'Organització.
i) Adscriure el personal destinat al Servei, als diversos llocs de treball,

sempre que corresponguin a la seva categoria, i determinar els corresponents
complements retributius de destinació.

j) Vetllar pel perfeccionament dels mètodes de treball; encarregar-se
de la introducció d'innovacions tecnològiques adequades i procurar el perfec
cionament de les relacions laborals i de les condicions de treball del per
sonal.

k) Determinar els horaris i torns de treball d'acord amb la jornada
laboral establerta; concedir les dispenses accidentals del servei i organitzar el

pla de vacances del Servei.

1) Proposar a l'Alcaldia, en forma reglamentària, la incoació d'expe
dients disciplinaris per corregir les faltes comeses pel personal adscrit al
Servei.



11) Proposar a la Superioritat l'atorgament de premis i gratificacions al

personal del Servei,

m) Rendir comptes a la Corporació de les despeses d'inversions efec
tuades i dels resultats obtinguts,

n) Redactar i elevar al Consell Plenari dins el primer trimestre de cada

any, una Memòria destinada a informar-lo sobre el funcionament del Servei
durant l'exercici anterior,

o) Proposar a l'Alcaldia la provisió dels caps de les diverses divisions i
subdivisions orgàniques del Servei,

p) Planificar, organitzar i controlar l'activitat del Servei; inspeccionar,
dirigir i fiscalitzar el funcionament de totes les seves unitats i dependències; i
controlar l'acompliment de les seves obligacions per part del seu personal
adscrit.

q) Expedir els diplomes i certificats de l'Escola Municipal de Jardineria,
3, Les propostes del Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins a què

es refereix el paràgraf anterior seran elevades a l'òrgan decisori competent
per conducte de la línia jeràrquica a la que el Servei estigui adscrit, els quals
nivells directius i polítics podran ratificar-les o bé oposar-hi les objeccions que
estimin oportunes,

La resta de l'estructura interna del Servei serà determinada pel Director
Gerent d'acord amb allò que preveu l'apartat h) de la norma setena,

Vuitena. l. El Director-Gerent del Servei de Parcs i Jardins serà asses

sorat per una junta tècnica, anomenada Consell Assessor de Parcs i Jardins,
integrada pels Coordinadors de les Àrees d'Obres Públiques, Urbanisme,
Serveis i Empreses Municipals, Cultura, Descentralització i Joventut i Esports,

2, La convocatòria del Consell Assessor la realitzarà trimestralment el
Director-Gerent.

3, Les funcions principals del Consell Assessor seran les d'assistència
tècnica i informació al Director-Gerent en la seva funció de coordinació del
Servei amb les diverses Àrees de l'Administració Municipal.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I PERSONAL

Novena. l. Les funcions del Servei Municipal de Parcs i Jardins s'agru
pen en tres divisions orgàniques, que determinaran els nivells estructurals
immediats al Director-Gerent:

l. Divisió Administrativa
2, Divisió de Producció
3, Divisió Tècnica

2, De la Divisió Administrativa en dependran tres departaments: Perso

nal, Comptabilitat i Compres,

Desena. l. El Servei de Parcs i Jardins disposarà del personal necessa

ri per a l'acompliment de la seva comesa, El nombre, procedència, categoria,
retribució i funcions seran establerts en la Plantilla especial del Servei,
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2. La Plantilla especial del Servei de Parcs i Jardins estarà dotada amb

personal laboral i funcionaris de carrera procedents de la plantilla general de

l'Ajuntament i quadres annexos de llocs de treballlaborals els quals conserva

ran la categoria i la situació de servei en actiu.

3. No obstant l'anterior, la Corporació podrà contractar, destinat al

Servei de Parcs i Jardins i a proposta del Director-Gerent, personal en el

règim i les condicions contemplades en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de

mesures per a la Reforma de la Funció Pública.

Onzena. I. La Plantilla especial del Servei de Parcs i Jardins consistirà
en una relació dels llocs de treball que pertanyin al Servei agrupats en quatre
seccions: personal tècnic, d'oficines, d'ofici, manuals i auxiliars, descrits de la

següent manera:

a) Succinta exposició de funcions i responsabilitat; i en el seu cas, de les

seves característiques diferencials.

b) Categoria o collegiats oficials de la plantilla municipal que cor

respongui al lloc; o, en el seu cas, categoria laboral corresponent.
c) Experiència i coneixements especials que es requereixen per ocupar

el lloc, a més a més dels propis de la seva categoria.
d) Complements assignables al titular del lloc de treball.

2. Un resum numèric de les places integrants de la plantilla:
a) Places reservades al personal laboral, classificades per categories i

especiali tats.

b) Places reservades a funcionaris de carrera, classificades segons la

categoria de la plantilla oficial de l'Ajuntament.

Dotzena. l. El projecte de plantilla especial del Servei, serà elaborat

pel Director-Gerent del Servei i la seva aprovació competirà a la Comissió

Municipal Permanent en l'exercici de la seva potestat.
2. Allò disposat en el paràgraf anterior serà també d'aplicació a les

modificacions de la plantilla aprovada en qualsevol dels seus elements o ex

trems.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Tretzena. l. L'activitat econòmica del Servei de Parcs i Jardins es

concretarà en la distribució, inversió i control de les partides assignades al

Servei en els Pressupostos municipals, mitjançant l'exercici de les funcions

consignades en la norma cinquena i de les facultats atribuïdes al Director

Gerent en la setena de les presents normes.

2. Les previsions pressupostàries per a la seva inclusió en els avantpro
jectes dels referits pressupostos municipals seran formulades i elevades a

l'Interventor de Fons pel Director-Gerent del Servei amb anterioritat al dia 30
de juny de cada any, acompanyades d'una Memòria explicativa de les

esmentades previsions.
r

3. Segons estimació formulada i raonada pel Director-Gerent del Servei

per cada exercici econòmic, se li efectuaran lliuraments amb càrrec a les

partides corresponents, en la forma que resulti de les Bases d'execució del
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Pressupost, amb càrrec a les dotacions del Servei en l'estat de despeses del

Pressupost Ordinari per a les següents atencions:

a) Adquisicions dels elements necessaris per al funcionament del Ser

vei, en base a l'especificitat del seu funcionament i per casos urgents no previ
sibles.

b) Petites reparacions en els edificis, installacions i elements urbanístics

del Servei.

c) Adquisicions de béns consumibles i no inventariables dels que no

disposen en els magatzems i dipòsits de la Intendència municipal.
d) Adquisició de llibres i publicacions de caràcter tècnic.

e) Cursos, viatges i recepcions professionals ordenades per la Superío-
ritat.

f) Proveïment d'exemplars especials per als vivers o parcs.

g) Intercanvi de material i documentació amb altres municipis o escoles.

h) Campanyes sanitàries o fitosanitàries urgents i de caire especial o ex

perimental.
i) Reparacions de vehicles i maquinària que no es puguin fer en el

Servei.

j) Estudis i construcció de prototipus de mobiliari urbà.

4. La inversió de les quantitats referides en el paràgraf anterior, serà

justificada al termini de cada trimestre natural, pel Director-Gerent del Servei,
amb subjecció a allò disposat en les bases d'execució del Pressupost i en la

Instrucció de Comptabilitat de les Hisendes locals.

Catorzena. L'activitat econòmica del Servei de Parcs i Jardins serà

intervinguda i comptabilitzada per la Intervenció de Fons de l'Ajuntament,
que exercirà l'obligada fiscalització de tots els actes i propostes del Director

Gerent i dels altres funcionaris del Servei, que tinguin contingut econòmic.

l. Per a facilitar i agilitar l'acompliment del disposat en la norma

anterior, l'Interventor de Fons podrà designar un Interventor Delegat per al

Servei de Parcs i Jardins, nomenament que haurà d'ésser ratificat per l'Alcal

de, i les funcions que es determinaran a l'acte de la delegació.
2. El nomenament haurà de recaure en un funcionari municipal adscrit a

la Intervenció, amb professional i titulació adequada i podrà ésser revocat en

qualsevol moment, per l'Interventor, donant-ne compte immediat a l'Alcaldia.



ORGANISMES AUTÒNOMS DE

CARÀCTER ADMINISTRATIU



ESCOLA MASSANA
FUNDACIÓ PÚBLICA

(Text refós dels Estatuts aprovats per acord del CP de 31 de juliol de 1978,
i modificats per acord del 30 de setembre de 1986),

(GM, núm. 31 de 10-12-86,)

I. DISPOSICIONS FONAMENTALS

Article l. L'Escola Massana dedicada a l'ensenyament de les Arts

Plàstiques i del Disseny, creada per l'Ajuntament de Barcelona en execució

del llegat del senyor Agustí Massana i Pujol, es constitueix en Fundació
Pública Municipal d'acord amb els articles 4,1 a) i 85,3 b) de la Llei de Bases

de Règim Local, i amb els articles 67,2 i 85 b) del Reglament de Serveis de les

Corporacions Locals,

Article 2. La fundació té personalitat jurídica pròpia i independent i

plena capacitat jurídica i d'obrar, amb forma de gestió directa dels serveis

municipals que es proposa realitzar, compresos en l'article 25,2 m) de la Llei

de Bases de Règim Local 7/1985, Podrà contractar i obligar-se en qualsevol
forma, i també exercitar judicialment i extrajudicial els drets i accions que li

competeixen, sense cap més limitació que les assenyalades expressament en

les lleis,

Article 3. La Fundació està domiciliada a Barcelona,

Article 4. L'objecte de la Fundació és el manteniment i l'administració

d'un centre d'educació on s'imparteixen ensenyaments de les arts plàstiques
en general i de totes aquelles tècniques vinculades estretament amb un sentit

artístic, plàstic i creatiu de formes i objectes,
'

A l'Escola Massana es donarà ensenyament gratuït a aquells alumnes

mancats de recursos d'acord amb les normes vigents en l'Ensenyament Supe
rior,

II. CAPITAL I RÈGIM ECONÒMIC

Article 5. El capital inicial de la Fundació és constituït amb elllegat del

senyor Agustí Massana i Pujol de cinc-centes mil pessetes en mil obligacions
del deute municipal i es troba integrat pels altres béns amb què ha estat

afavorit per l'Excm, Ajuntament de Barcelona i altres donants,

Article 6. Quedaran adscrits al capital tots els béns que la Fundació rebi

d'ara endavant, a títol de donatiu, herència, llegat o qualsevol altre, expressa
ment acceptats pel Patronat.
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Si no es manifestés quina és la voluntat dels donants respecte a la
destinació dels béns aportats a la Fundació, el Patronat podrà optar entre

capitalitzar-los o destinar-los al compliment directe dels fins fundacionals,
atenent al millor interès de la Fundació,

Article 7. La Fundació atendrà les despeses de funcionament dels
serveis a prestar en compliment i desenvolupament dels fins fundacionals,
amb el producte de les rendes del capital fundacional, amb l'aportació que es

consigni expressament en el Pressupost Ordinari de l'Excm, Ajuntament de

Barcelona, amb les aportacions que pogués percebre de l'Estat i de la

Generalitat, amb les aportacions dels alumnes, segons les tarifes aprovades
per l'Ajuntament, a proposta del Patronat, en les que es tindran en compte les

possibilitats econòmiques dels interessats, i amb totes aquelles aportacions o

subvencions d'entitats oficials o privades que en el futur puguin percebre's,

Article 8. Els béns de la Fundació pertanyeran a perpetuïtat a l'Ajunta
ment de Barcelona, amb total separació de qualssevol altres béns municipals, i
no podran ser destinats a altres finalitats que les previstes en els presents Es
tatuts,

Els cabals del Patronat seran custodiats en comptes bancaris degudament
intervinguts i oberts al seu nom.

III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 9. Els òrgans de Govern i Administració de la Fundació Pública

Municipal de l'Escola Massana són:
a) El Patronat.

b) La Comissió Permanent.

c) El President.

d) L'Administrador-Gerent.
e) El Director.

Article 10. l. La Fundació Pública Municipal Escola Massana està

governada amb les més àmplies facultats per un Patronat que vetlla pel fidel

compliment de la voluntat fundacional i al qualli corresponen la representació
judicial i extrajudicial de la Fundació en tota classe d'actes i contractes, fins i
tot els de disposició i gravamen sobre béns mobles i immobles, l'acceptació
d'obligacions i càrregues i la interpretació de l'objecte fundacional i dels

presents Estatuts, sense perjudici de les facultats de tutela que corresponen a

la Corporació Municipal per les Lleis i els presents Estatuts i de la funció d'alta
direcció i inspecció del servei que ostenta l'Alcalde de Barcelona d'acord
amb l'establert en l'article 21.1 d) de la Llei de Bases de Règim Local

7/1985,
2, Competeixen en particular al Patronat les següents funcions:
a) Decidir les modificacions, ampliacions i millores que s'estimin més

convenients per als estudis, per adaptar-los als avançaments de les distintes

tècniques a proposta de la direcció de l'Escola, i adaptar-les, si s'escau, a les

disposicions legals reguladores dels ensenyaments artístics,
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b) Nomenar i separar, a iniciativa o a proposta de la direcció de l'Escola,
el personal docent, i establir les condicions de les funcions que se li asse

nyalin.
c) Realitzar la gestió que li correspongui, d'acord amb les disposicions

vigents per a l'administració del patrimoni propi de la Fundació i el compli
ment de les seves finalitats.

d) Proposar les taxes o drets que haguin d'abonar els alumnes que
cursin estudis a l'Escola i assenyalar la quantia de les beques i matrícules

gratuïtes i el seu procediment de concessió, elevant la proposta a la Corpora
ció municipal per a la seva tramitació, de conformitat amb les disposicions vi

gents.
e) Proposar l'obtenció dels recursos econòmics necessaris a les seves

pròpies finalitats.

f) Acceptar o rebutjar les donacions i llegats que es fessin a favor de la

Fundació i regular la possible execució de manufactures dins l'Escola.

g) Formular els projectes de pressupostos per a la seva ulterior aprova
ció reglamentària i desplegar la gestió econòmica d'acord amb les seves pre
visions.

h) Aprovar els concerts i convenis amb altres entitats públiques o

privades dins l'àmbit de l'Escola, i també els acords de participació que es

puguin establir.

i) Proposar a l'Ajuntament la modificació dels presents Estatuts.

j) Proposar a l'Alcalde la terna per al nomenament de l'Administrador

Gerent.

k) Sotmetre a l'Ajuntament l'aprovació de la plantilla del personal i les

disposicions per al seu nomenament i retribucions.

1) Aprovar els nomenaments, ascensos, remuneracions i separacions del

personal fix, d'acord amb la plantilla aprovada i amb les prescripcions
reglamentàries aplicables.

m) Exercir tota classe d'accions, recursos i reclamacions, judicials i

administratives en defensa dels drets i interessos de la Fundació.

n) Acordar les emissions de deute, les operacíons dè crèdit i els

contractes de tresoreria.

o) Fiscalitzar la rendició de comptes corresponents a cada pressupost,
el qual serà a la vegada controlat per la Intervenció general de l'Ajuntament
per a la seva definitiva aprovació per la Corporació municipal.

p) Aprovar els projectes d'obres, subministraments i serveis, per un

import superior al 3% del Pressupost de la Fundació, contractar-los i resoldre

totes les incidències que es puguin presentar.
El Patronat podria delegar la competència assenyalada a l'apartat p) en la

Comissió Permanent de la Fundació.

Article 11. El Patronat serà integrat per:

a) L'Excm. Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona o persona en qui
delegui, el qual ostentarà la Presidència del Patronat i quatre regidors
designats i remoguts lliurement per l'Alcalde, a més del Coordinador de

Serveis de l'Àrea d'Ensenyament.



b) La Diputació de Barcelona pel President de la Comissió Informativa
d'Ensenyament o persona en qui delegui.

c) La Universitat Autònoma de Barcelona pel seu rector o per la persona
en qui delegui la seva representació.

d) La ciutat per dues personalitats rellevants de la vida cultural de
Barcelona designades per l'Alcalde a proposta de la Direcció de l'Escola.

e) L'Escola Massana pel seu Director i un representat del seu professo-
rat.

El Patronat es nomenarà coincidint amb el canvi de la Corporació muni

cipal.

Article 12. La Secretaria del Patronat de la Fundació correspon amb veu

i sense vot al Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona, el qual podrà
delegar en un funcionari municipal. Haurà d'aixecar acta de cada reunió i
transcriure-la en elllibre corresponent, autoritzada amb la seva firma i amb el

vist-i-plau del President.

Article 13. l. Els ingressos i despeses del Patronat seran intervinguts i

comptabilitzats per l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, el qual assessorarà
en matèria econòmica, informarà el projecte de Pressupost i exercirà la

pertinent fiscalització de la gestió econòmica per si o per delegació en el
funcionari municipal amb títol adequat adscrit a la Intervenció.

2. La gestió pressupostària es desenvoluparà de forma que permeti
l'estudi del cost i rendiment dels serveis, la utilització al màxim de la
mecanització administrativa, i també d'acord amb allò disposat per les normes

que aprovi l'Alcalde, en matèria d'ordenació de despeses i comptabilitat.

Article 14. El Patronat es reunirà almenys una vegada cada semestre.
En la reunió del segon semestre, haurà d'aprovar la memòria, de la qual en

donarà coneixement a l'Ajuntament, i examinar els comptes de l'exercici
anterior, i el pressupost per al següent. Caldrà reunir-se en sessió extraordi

nària, convocada pel President per si, per sollicitud de tres patrons o a petició
de la Direcció de l'Escola.

Article 15. La convocatòria del President per a les reunions del Patro
nat, serà cursada pel Secretari mitjançant comunicació escrita al domicili de
cada membre amb vuit dies almenys d'anticipació.

En casos de reconeguda urgència, el President podrà convocar el Patro
nat amb caràcter extraordinari amb vint-i-quatre hores d'anticipació a la reu

nió.

Article 16. El Patronat s'entendrà vàlidament constituït quan concorrin a

la reunió, presents o representats, la majoria del seus membres. Els acords es

prendran per majoria de vots dels presents, excepte en aquells casos que
s'exigeixi un nombre major. A cada patró li' correspon un vot, decidint en

casos d'empat el vot qualitat del President.
No obstant això, quan s'hagi de tractar de la modificació dels Estatuts, la

dissolució del Patronat, l'aprovació dels Pressupostos o l'aprovació i modifica-
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ció del Règim Interior, serà necessària la concurrència de les dues terceres

parts dels membres del Patronat.

Article 17. Els càrrecs del Patronat són gratuïts.

Article 18. l. La representació de la Fundació correspon al seu Presi

dent, que executarà els acords del Patronat, tot i que aquest podrà delegar en

l'Administrador-Gerent, o en el Director, la seva execució.

2. Corresponen al President les següents atribucions:

a) Exercir en cas d'urgència i donar compte al Patronat en la primera
reunió que se celebri, les facultats que li són atribuïdes en l'apartat m) de

l'article 10, i atorgar si és necessari els poders que consideri oportuns.
b) Exercir la superior inspecció i direcció de tots els serveis.

c) Aprovar els projectes d'obres, subministraments i serveis per un

import fins al 3% del Pressupost total de la fundació, contractar-los i resoldre

totes les incidències que es puguin presentar.
d) Ordenar els pagaments de conformitat amb les normes d'execució

del pressupost de la Fundació.

e) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al

compliment dels acords del Patronat.

Article 19. El Patronat escollirà a tres dels seus membres que amb el

Director, l'Administrador-Gerent i el Secretari del Patronat, constituiran una

Comissió Permanent que es reunirà mensualment durant tot el curs escolar

per estudiar, preparar i fixar les qüestions que hagin de ser debatudes pel
Patronat i coordinar l'actuació de l'Administrador-Gerent i del Director, en les

seves funcions.

Article 20. Amb la finalitat d'assessorament artístic i tècnic, la direcció

podrà consultar aquelles persones de reconegut prestigi en el món de les arts

plàstiques i decoratives.

Article 21. 1. L'Administrador-Gerent serà designat per l'Alcalde en

tre una terna proposada pel Patronat.

2. El Patronat designarà l'Administrador-Gerent, en la condició de per
sonal eventual de lloc de confiança (segons l'establert a l'article 89 de la Llei

de Bases 7/85), o, alternativament, el contractarà en règim laboral d'alta

direcció, de durada determinada (segons el RD. 1382/85), fins a 6 anys,

prorrogable per voluntat d'ambdues parts.
En el cas de recaure el nomenament en un funcionari municipal, aquest

quedarà davant la Corporació en situació d'excedència, d'acord amb l'article

29-3 a) de la Llei 30/1984 de Mesures per a la reforma de la Funció Pública.

Article 22. Les funcions de l'Administrador-Gerent de la Fundació se-

ran:

a) Representar administrativament la Fundació en els casos que aquesta
representació no sigui assumida pel President, i relacionar-se com a tal

Administrador-Gerent amb altres fundacions i institucions de similar caràcter.
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b) Executar i fer complir els acords del Patronat amb subjecció en el seu

cas, a les disposicions establertes pel President en l'àmbit administrativo
econòmic.

c) Col-laborar amb la direcció de l'Escola en la inspecció de tots els
serveis i dependències, exercint la seva direcció immediata i la del personal
del centre sota la dependència del President.

d) Firmar la correspondència i documentació de tràmit en l'àmbit econò
mico-administratiu.

e) Assumir interinament la Direcció de l'Escola en el cas de dimissió o

cessament del Director.
f) Tramitar l'habilitació del personal docent, administratiu i subaltern

adscrit al centre.

h) Elaborar juntament amb la direcció de l'Escola el seu pressupost
anual degudament justificat.

i) Proposar l'optimització i adequació de la plantilla del personal adscrit
docent i no docent, per a una millor organització de l'Escola.

D Executar els actes de gestió que li siguin encomanats pel Patronat.
k) La resta de les funcions que el Patronat i el President li deleguin

dintre les seves atribucions.

Article 23. L'Administrador-Gerent podrà assistir per informar amb veu
i sense vot en les reunions del Patronat llevat que el Patronat ho disposi d'altra
manera pels motius que estimi convenients segons criteri, sense que en cap
cas el Patronat hagi de donar explicacions.

Article 24. Els actes o acords dels òrgans del Patronat podran ser

recorreguts en alçada, davant l'Alcalde, en el termini d'un mes, d'acord amb
allò disposat a l'article 142.2 del Reglament d'Organització i Administració
d'aquest Ajuntament, amb efectes de recurs de reposició, previ al contenciós.

IV. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 2S. La funció directora i de protecció del Patronat correspondrà
a l'Ajuntament, que l'exercirà mitjançant els seus òrgans competents, en

aplicació d'allò disposat a l'article 87 del Reglament de Serveis de les

Corporacions Locals i 78.2 d) i 80.3 del Reglament d'Organització i Administra
ció Municipal.

El President Delegat del Patronat remetrà a l'Alcalde l'ordre del dia de
les reunions del Patronat amb dos dies d'antelació a la data assenyalada per a
la seva celebració, i nota dels acords adoptats dins dels tres dies següents al
de la reunió.

L' Alcalde podrà :

a) Suspendre els acords del Patronat quan al seu judici, recaiguin en

assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris als interes
sos generals del Municipi o de la pròpia Fundació, o constitueixin infracció
manifesta de les lleis.
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b) Instar dels òrgans de govern i administració de la Fundació tota mena

d'informes i documents, i també ordenar les inspeccions que estimi oportunes.

V. RÈGIM DE L'ESCOLA

Article 26. El Director serà nomenat pel Patronat entre una terna

proposada pel Claustre de l'Escola. Aquest nomenament haurà de recaure en

una persona que reuneixi els requisits assenyalats en la legislació vigent, per
una durada mínima de cinc anys, podent ser prorrogada la seva gestió per
altres tants períodes, segons votacions del Claustre. En el cas que el Claustre

no formulés la terna requerida per nomenar director, l'Alcalde, a sol-licitud

del Patronat podrà realitzar l'esmentat nomenament per un període que no

sobrepassi dos anys. L'equip de Direcció de l'Escola serà nomenat així mateix

pel Patronat a proposta del Director i escoltat el Claustre de l'Escola. La

durada d'aquests càrrecs serà establerta en el Reglament de Règim Interior

del centre i cessaran en el moment que ho faci el Director.

Article 27. Les funcions del Director estaran contemplades en el Regla
ment de Règim Interior de l'Escola, es referiran fonamentalment a l'àmbit

docent i, com a mínim seran les següents:
a) Representar oficialment el centre en les matèries pròpies de la seva

competència, i sempre que aquesta representació no sigui assumida directa

ment pel President.

b) Complir i fer complir les Lleis i els acords del Claustre i les disposi
cions que l'afectin.

c) Orientar, coordinar i dirigir totes les activitats del centre i aquelles
que li encarregui el Patronat.

d) Visar les certificacions i altres documents oficials.

e) Convocar i presidir per si mateix o per delegació totes les reunions

dels òrgans collegiats dels quals és President.

f) Adoptar les mesures oportunes per a l'execució dels acords adoptats
pels òrgans collegiats en el marc de la seva competència.

'

g) Proposar al Patronat les resolucions que estiguin fora de les seves

atribucions.

h) Informar i elevar als òrgans competents les instàncies i sol·licituds de

caràcter escolar i docent que, de forma reglamentària, formuli el personal.
i) Promoure la projecció de l'Escola en el seu entorn.

j) Altres funcions que se li assignin per delegació del President del Pa

tronat.

Article 28. El Director juntament amb l'Administrador-Gerent formularà
anualment el projecte de pressupost de l'Escola amb la memòria explicativa,
justificant-lo amb les activitats a realitzar en el curs següent.

Article 29. Seran també atribucions i obligacions del Director:

a) Sotmetre anualment a l'aprovació del Patronat les variacions que al

seu criteri i del Claustre calgui introduir en el pla d'estudis o ensenyament, en
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la plantilla adscrita al centre, i també totes les modificacions que es creguin
convenients per a la millor organització pedagògica del centre.

b) Tenir cura de l'estricte compliment del Reglament de Règim Interior

de l'Escola.

Article 30. El Règim Interior de l'Escola i les seves modificacions hauran

d'ésser elevades al Patronat per a la seva aprovació previ acord del Claus

tre.

En el cas que el Patronat no acceptés les normes de Règim Interior

proposades pel Claustre i elaborades les seves pròpies, ambdues seran

presentades a l'Ajuntament que decidirà sobre la seva aplicació.

Article 31. La fundació és per la seva naturalesa perpètua. No obstant,
s'extingirà per pèrdua total dels seus béns o la impossibilitat total de complir
l'objecte fundacional, previ acord de les dues terceres parts de tots el Patrons

i aprovació de l'Ajuntament de Barcelona o simplement per acord municipal,
segons el que disposa l'article 22.2 f) de la Llei de Bases de Règim Local

7/85.
Extingida la Fundació els béns que quedaren correspondran a l'Ajunta

ment el qual haurà de destinar-los a finalitats o Institucions anàlogues en

interès de la ciutat de Barcelona.
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FUNDACIÓ «MIES VAN DER ROBE»

(Estatuts aprovats per acord del Consell Ple de 18 de març de 1983)

I. DISPOSICIONS GENERALS

Article I, A fi de reconstruir, conservar i determinar l'ús a cada moment

del pavelló alemany de l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929 de L,

Mies van der Rohe, situat al mateix lloc on estava, avui es constitueix una

Fundació pública municipal d'acord amb els articles 67, 20 i 85 b) del

Reglament de Serveis de les Corporacions locals i altres disposicions d'apli
cació,

Article 2. La Fundació té personalitat jurídica pròpia independent i

plena capacitat jurídica i d'obrar, com a forma de gestió directa de les

activitats que es proposa de realitzar, Podrà contractar i obligar-se de tota

manera així com exercitar judicialment i extrajudicialment les accions i drets

que li corresponguin sense altres Iirnitacions que les assenyalades per les

lleis,

Article 3. La Fundació estarà domiciliada a Barcelona,

Article 4. L'objecte de la Fundació és la reconstrucció, manteniment, ús
i administració del pavelló alemany de l'Exposició Internacional de 1929,

II. RÈGIM ECONÒMIC

Article 5. El capital inicial de la Fundació es constitueix en 500,000 pes
setes,

Article 6. Quedaran adscrits al capital de la Fundació tots els béns que
d'ara endavant rebi a títol de donació, herència, llegat a qualsevol altre títol,
sempre que siguin especialment acceptats pel Patronat.

Article 7. La Fundació pagarà les despeses que origini el pavelló Mies
van der Rohe amb el producte de les rendes del capital fundacional, amb les

aportacíons que es puguin consignar expressament al pressupost ordinari de

l'Excm, Ajuntament de Barcelona i amb les aportacions que pugui rebre de

l'Estat, la Generalitat, la Diputació a de particulars,

Article 8. Els béns de la Fundació pertanyeran a l'Ajuntament de Barcelo

na a perpetuïtat, amb total independència de qualssevol altres béns munici

pals i no podran ser destinats a altres fins que els previstos als estatuts,

53



Article 9. La Fundació pública del pavelló alemany «Mies van der Rohe»
serà governada per les àmplies facultats d'un Patronat que vetllarà pel
compliment fidel de la voluntat fundacional i al qual correspon la representa
ció judicial i extrajudicial de la Fundació en tota mena d'actes i contractes, fins
i tot els de disposició i gravamen sobre béns mobles i immobles, l'acceptació
d'obligacions i càrrecs i la interpretació de l'objecte fundacional i dels
presents estatuts sense perjudici de les facultats de tutela que corresponguin
a la Corporació Municipal i de la funció de direcció i inspecció del servei que
ostenta l'Alcalde de Barcelona d'acord amb l'article 116 de la Llei de Règim
Local.

III. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 10. El Patronat té atribuïdes les facultats següents:
a) Decidir sobre la reconstrucció, manteniment i ús del pavelló.
b) Nomenar i separar personal.
c) Realitzar la gestió que s'escaigui per a l'administració del patrimoni

propi de la Fundació i l'acompliment dels seus fins.
d) Promoure l'obtenció de recursos econòmics per als seus propis fins.
e) Acceptar o rebutjar les donacions o llegats que es puguin fer a favor

de la Fundació.

f) Fer els pressupostos de despeses i ingressos anuals.
g) Fiscalitzar els comptes corresponents a cada pressupost, operació

que també serà controlada per la Intervenció de Fons de l'Ajuntament.
h) Establir els criteris d'ús del pavelló, els de control de l'afluència

turística i les bases d'intervenció en els materials generats pel pavelló, com

publicacions, films, etc.

Article 11. Componen el Patronat de la Fundació l'Ajuntament de Barce
lona, la Fira Internacional de Mostres de Barcelona, l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura, el Modern Art Museum de Nova York, l'Stiftung Preussischer
Kulturbesitz, que seran representats de la manera següent:

a) L'Ajuntament de Barcelona, representat per l'Excm. Sr. Alcalde o

persona en qui delegui, el qual ostentarà la presidència del Patronat, i dos
regidors designats i remoguts lliurement pel Sr. Alcalde.

b) La Fira de Mostres, representada pel President del Comitè Executiu,
el qual ostentarà la vice-presidència del Patronat, i dos membres del Comitè
designats i remoguts lliurement pel President del Comitè.

c) L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, pel seu direc
tor o per la persona en qui delegui la seva representació.

d) El Modern Museum Art de Nova York, a través del seu director del
departament d'Arquitectura i Dissenyo persona en qui delegui expressament.

e) L'Stiftung Preussischer Kulturbesitz, representat pel seu Director o

persona en què expressament delegui.
El nomenament dels membres que corresponen al criteri o la delegació

dels que ho són per raó del seu càrrec serà comunicat amb antelació als altres
representants per al seu coneixement.



Article 12. La secretaria del Patronat correspon amb veu i sense vot al

secretari general de l'Excm. Ajuntament de Barcelona, el qual podrà delegar
en un funcionari municipal, si ho considerava oportú. Li corresponen les

funcions pròpies del càrrec i entre elles la d'aixecar acta de cada reunió i

transcriure-la alllibre corresponent autoritzada amb la seva signatura i amb el

vist-i-plau del President. També pot expedir certificacions.

La intervenció de la Fundació correspon a l'Interventor de Fons de

l'Ajuntament de Barcelona amb les funcions que assenyala l'article 159 del

Reglament de Funcionaris d'Administració Local, degudament adaptades a la

naturalesa i necessitats de la Fundació. En tot moment podrà delegar la seva

representació en un funcionari municipal.

Article 13. El Patronat es reunirà almenys un cop l'any, el mes de juny.
En aquesta reunió s'haurà de llegir la Memòria i examinar els comptes de

l'exercici anterior, així com el pressupost per a l'exercici següent.
S'haurà de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui el President o

a sollicitud de tres patrons.

Article 14. La convocatòria del President a les reunions del Patronat

serà cursada pel secretari mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili

de cada membre amb deu dies, com a mínim, d'antelació, fora dels casos

d'urgència que el President podrà invocar amb caràcter extraordinari amb 48

hores d'antelació a la de la reunió.

Article 15. S'entendrà constituït el Patronat quan concorrin a la reunió

presents o representats la majoria dels membres. Els acords es prendran per

majoria de vots dels presents o representats, a excepció dels casos en què
s'exigeixi un nombre més gran.

A cada patró li correspon un vot i en cas d'empat decidirà el vot de

qualitat del President.

Quan es tracti de la modificació de l'Estatut, dissolució del Patronat,

aprovació o modificació del Reglament de Règim Interior, caldrà la concur

rència de les dues terceres parts dels membres del Patronat.

Article 16. Els càrrecs del patró es consideraran sempre honorífics i

gratuïts.

Article·I7. La representació de la Fundació correspon al seu President,

el qual executarà els acords del Patronat sense perjudici de les facultats de

delegació.

Article 18. El Patronat elegirà dos dels seus membres, els quals junt
amb el director de la Fundació nomenat a l'efecte, constituiran una comissió

permanent que es reunirà bimensualment per preparar totes les qüestions

que hagin de ser tractades pel Patronat, així com per assessorar el director

sobre assumptes administratius i d'altre tipus relacionats amb l'ús del pavelló
alemany «Mies van der Rohe».
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Article 19. Per al compliment de la finalitat de la Fundació, la comissió
permanent podrà consultar professionals de prestigi reconegut en el món de

l'arquitectura i de les arts.

IV. RÈGIM DE LA FUNDACIÓ

Article 20. El Patronat nomenarà un director que tindrà les funcions
pròpies d'aquest càrrec, entre les quals hi ha les següents:

a) Executar les decisions del Patronat relatives a l'ús i funcionament del
Pavelló.

b) Formular el projecte de pressupostos en unió de la Memòria explica
tiva i justificar les activitats a realitzar en el mateix exercici.

c) Proposar al Patronat els pagaments a fer a cada moment, d'acord amb
les dotacions pressupostàries.

d) Vetllar pel bon funcionament de tots els serveis que puguin constituir
se per al funcionament del Pavelló, prendre mesures en cas d'urgència i
donar-ne compte al Patronat.

e) Complir i fer complir el reglament de règim interior.de la Fundació.
f) Redactar mensualment un informe per a ús intern dels membres del

Patronat.

Article 21. L'Excm. Sr. Alcalde, a proposta del secretari general podrà
decidir la designació d'un funcionari municipal perquè exerceixi el càrrec
d'administrador i a les ordres del director realitzi les funcions burocràtiques i
administratives pròpies.

Article 22. El reglament de Règim Interior serà proposat per la comissió
permanent i elevat al Patronat, el qual, després d'examinar-lo i aprovar-lo, el
sotmetrà a l'Ajuntament perquè el ratifiqui, si s'escau.

Article 23. La Fundació és perpètua per la seva naturalesa. Això no

obstant, s'extingirà per la pèrdua total dels seus béns o la impossibilitat
absoluta de complir l'objecte fundacional, previ acord unànime de tots els

patrons i aprovació de l'Ajuntament de Barcelona o simplement per acord
municipal a tenor del que es disposa a l'article 121 de la Llei de Règim
Local.

Un cop extingida la Fundació, els béns que en poguessin quedar corres

pondran a l'Ajuntament de Barcelona, el qual els destinarà a fins o institucions
anàlogues, sempre en interès de la ciutat.

V. EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ
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INSTITUCIÓ MUNICIPAL AVILLAR CHAVORROS

(Estatuts aprovats per acord del Consell Ple de 24 de desembre de 1990)

TÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS DE LA INSTITUCIÓ

Article 1. La Institució Municipal «Avillar Chavorros» és un organisme
autònom de caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Barcelona, dotat

de personalitat jurídica pública i patrimoni independent pel desenvolupament
de les comeses que es determinen en aquests Estatuts.

Article 2. Als efectes previstos per l'article 3 de la Llei Especial del

Municipi de Barcelona, la Institució té la consideració d'òrgan tècnic jurídic de

gestió de l'Ajuntament.

Article 3. L'actuació de l'organisme autònom es regirà per aquests
Estatuts i, en el seu defecte, pel que disposen els articles 85.3 b) de la Llei

7/1985 Reguladora de les Bases de Règim Local, 237 de la Llei 8/1987,
Municipal i de Règim Local de Catalunya, 40 de la Llei de Règim Especial
d'aquest Municipi i Legislació complementària.

Article 4. I. L'objecte de la Institució és donar ensenyament i formació

a la població gitana, amb totes les característiques de raça, característiques
especials ambientals i familiars dels components de l'esmentada població.

2. Seran funcions de la Institució:

a) El manteniment i gestió de centres educatius reglats en tots els nivells

i modalitats necessàries per atendre a la promoció personal i social de la

població gitana.
b) La creació i gestió d'altres centres i programes formatius aptes per

l'acompliment de l'objecte de la Institució.

c) El desenvolupament d'una metodologia adient a la mentalitat i als

interessos de la realitat gitana, de manera que els alumnes al final de

l'escolaritat aconsegueixin els nivells establerts per a la població escolar en

general.
d) La creació d'hàbits socials, amb vistes a assumir responsabilitats a la

pròpia comunitat i conviure amb els diversos grups socials (treball, veïnat ... ) i

a insertar-s'hi en diferents aspectes sense perdre la pròpia identitat.

3. Per acomplir la seva comesa i sens perjudici de les funcions tuitives

reservades als òrgans de govern de l'Ajuntament, la Institució estarà facultada

per:
a) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i immobles.

b) Administrar el seu patrimoni.
c) Atorgar concerts i convenis amb tota classe de persones públiques i

privades.
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d) Contreure obligacions i concertar crèdits.
e) Acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i

altres ajudes de l'Estat, de corporacions públiques o de particulars.
f) Contractar obres i serveis i subministres, autoritzar i disposar despe

ses, reconèixer obligacions i ordenar i realitzar pagaments.
g) Contractar el personal necessari per a la prestació dels serveis,

tenint en compte els criteris de formació, experiència i titulació que fixen les
normes elaborades pels òrgans de l'Institut.

h) Aprovar la seva pròpia organització interna.
i) Exercitar accions judicials i administratives i realitzar tota classe

d'actes i negocis jurídics congruents amb les finalitats de la Institució.

Article 7. Els Òrgans de govern de la Institució són els següents:
a) Junta Rectora.
b) President i Vice-president.
c) Director Pedagògic.
d) Gerent.

Article 5. La durada de la Institució serà indefinida.

Article 6. L'organisme autònom tindrà el seu domicili a Barcelona,
carrer Ciutat, núm. 4, 2n., porta 6.

TÍTOL n, ELS ÒRGANS DE GOVERN I LES SEVES ATRmUCIONS

Article 8. l. La Junta Rectora és l'òrgan suprem de la Institució i
assumeix el seu govern central.

La Junta Rectora estarà integrada per tres Consellers-Regidors designats
per l'Alcalde; el Conseller d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o

persona en qui delegui, un representant de l'Àrea d'Educació de l'Ajuntament
de Barcelona, el Regidor del Districte, els Regidors d'Afers Socials i Joventut,
un representant de la Institució i un membre de la Comunitat Gitana designat
pel President de la Institució.

Actuarà com a Secretari de la Junta Rectora el Secretari General de

l'Ajuntament, qui podrà delegar en un funcionari municipal llicenciat en

Dret.
El Secretari assistirà a les reunions de la Junta Rectora amb veu però

sense vot.

També assistiran a les reunions, amb veu i sense vot, l'Interventor de Fons
de la Corporació o persona en qui delegui, i el Gerent de la Institució.

2. Corresponen a la Junta Rectora les atribucions següents:
a) Aprovar inicialment el Projecte marc d'Actuació.
b) Decidir les modificacions, ampliacions i millores més convenients

pels projectes educatius per tal d'acoplar-los als avenços de les diferents tèc
niques.

c) Aprovar les propostes inicials dels pressupostos d'ingressos i despe
ses anuals, i remetre-les a l'Ajuntament per a llur inclusió a l'expedient
d'aprovació del Pressupost General.
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d) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i la Memòria anual

d'actuació.

e) Proposar al Consell Ple municipal l'adquisició, alienació, cessió i

gravamen de béns immobles en tots els casos, i les inversions en valors

mobiliaris i la seva alienació si superen el 10% del pressupost de l'Institut, i

també acordar la inversió i la alienació de valors mobiliaris quan no superin
l'esmentat percentatge.

f) Adjudicar contractes de tota mena la duració dels quals excedeixi

d'un any i resoldré les qüestions incidentals dels esmentats contractes.

g) Concertar i formalitzar les emissions de deute, les operacions de

crèdit i els contractes de tresoreria que comprometin menys de 3% del pres-
supost.

.

h) Aprovar les transferències de crèdit que impliquin canvi de Capítol,
en subjecció, en tot cas, al que resulti de les determinacions establertes en la

llei Reguladora de les Hisendes Locals.

i) Aprovar les taxes i drets que hagin d'abonar els alumnes que partici
pin en els centres i programes i assenyalar les quanties de les beques i

matrícules gratuïtes i el seu procediment de concessió, elevant la proposta a

la Corporació Municipal per a la seva tramitació, de conformitat amb les

disposicions vigents.
j) Aprovar els reglaments de règim interior.

k) Nomenar al Gerent de la Institució, a proposta del President.

1) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla pressupostària i el

règim general per el nomenament i retribució del personal així com els Pactes
de Condicions Laborals i Convenis Collectius.

m) Exercir tota classe d'accions, excepcions, recursos i reclamacions

judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de la Institució.

n) Aprovar el canvi de domicili social de l'organisme autònom.

o) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes de modificació
dels Estatuts.

p) Acceptar a rebutjar les donacions, herències i llegats que es puguin
fer a favor de la Institució, amb autorització de la Corporació Municipal si

contenen clàusules de caràcter onerós.

q) Regular la possible manufactura de les diferents tècniques i especia
litats que es fagin a l'escola.

3. La Junta Rectora es reunirà quan ho consideri oportú el seu President,
ho disposi l'Alcalde a ho solliciti la tercera part dels seus membres, i, com a

mínim, tres cops a l'any.
Les reunions es realitzaran en quan concorrin com a mínim, tan en

primera com en segona convocatòria, un terç del nombre dels membres de la

Junta Rectora i no podran celebrar-se sense l'assistència del President i del

Secretari a qui legalment els substitueixi.

Les convocatòries hauran de cursar-se amb una antelació mínima de tres

dies hàbils i s'ajuntarà a la convocatòria el corresponent ordre del dia de la

reunió.
Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres de la Junta

Rectora presents, decidint en cas d'igualtat el vot de qualitat del President.
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Article 9. 1. El President i el Vice-president de la Junta Rectora seran

designats per l'Alcalde i el seu nomenament haurà de recaure sobre membres
de la Junta Rectora que siguin Regidors.

2. Correspondran al President de la Institució, a més de les facultats que
li delegui la Junta Rectora, les atribucions que a continuació s'indiquen:

a) Ostentar la representació permanent de l'Alcalde en l'organisme
autònom en els actes que ho requereixin pel seu significat.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta
Rectora, redactar l'ordre del dia, dirigir les deliberacions i decidir les
igualtats en el vot de qualitat.

c) Exercir la direcció i la inspecció superior de tots els serveis i
activitats de la Institució i vetllar per una adequada realització d'acord amb el
que disposen els presents Estatuts.

d) Autoritzar despeses i atorgar contractes de tota mena que compro
metin més del 3% del pressupost i la duració del qual no excedeixi d'un any i
resoldre les qüestions incidentals dels esmentats contractes.

e) Proposar a l'Alcalde el nomenament del Director Pedagògic i a la

Junta Rectora de la Institució, el del Gerent.

f) Disposar la sanció d'acomiadament del personallaboral.
g) Proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament la incoació de l'expe

dient disciplinari al personal que ostenti la condició de funcionari municipal.
h) Exercir tota classe d'accions, excepcions, recursos i reclamacions de

la Institució, i atorgar poders a favor de lletrats i procuradors causídics, així
com apoderaments especials per a assumptes o negocis jurídics determinats.

3. El Vice-president substituirà al President i assumirà les seves atribu-
cions en cas d'absència, vacant o malaltia.

Article 10. l. El Director Pedagògic tindrà les funcions següents:
a) Elaborar el Projecte marc d'Actuació.
b) Proposar les modificacions, ampliacions i millores més convenients

pels projectes educatius per tal d'adaptar-los als avenços de les diferents tèc
niques.

c) Elaborar les propostes de nomenament i separació del personal
docent i no docent i establir les condicions de les funcions.

d) Elaborar juntament amb el Gerent la proposta de les taxes i càrre
gues que hagin d'abonar els alumnes participants en els centres i programes
de la Institució i assenyalar les quanties de les beques i matrícules gratuïtes i
el seu procediment de concessió.

e) Planificar les actuacions dels centres i dels programes de la Institució
i l'acompliment dels objectius.

f) Planificar i proposar els possibles treballs en les diferents tècniques i

especialitats que s'efectuin en la Institució.
2. Sota la presidència del Director Pedagògic es reunirà una Comissió

Tècnica formada pels Directors dels Centres i Programes que integren la
Institució i un membre de la Comunitat Gitana proposat pel Director i nomenat

pel President.
Seran funcions de la Comissió Tècnica:
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a) Elaborar anualment un projecte d'actuació en aplicació del Projecte
Marc de la Institució.

b) Estudiar i proposar les modificacions, ampliacions i millores més

convenients per a l'adaptació dels projectes educatius als avenços de les

diferents tècniques,
c) Promoure i coordinar les iniciatives necessàries per aconseguir els

objectius de la Institució.

La Comissió Tècnica es reunirà com a mínim una vegada al mes,

Article 11. Seran funcions del Gerent:

a) Executar i fer acomplir els acords de la Institució.

b) Executar en l'aspecte administratiu el projecte anual elaborat per la

Comissió Tècnica en aplicació del projecte Marc,

c) Preparació de la memòria i pressupostos de l'organisme autònom, així

com la liquidació i estat de comptes,
d) Promoure l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per l'acom

pliment dels objectius de la Institució i planificar l'administració del seu patri
meni.

e) Gestió de la comptabilitat de l'organisme autònom d'acord amb les

prescripcions legals,
f) Aprovació de transferències de crèdit que no suposin canvi de

Capítol, donant compte d'això al President.

g) Elaborar juntament amb el Director la proposta de les taxes i càrre

gues que hagin d'abonar els alumnes que participin en els centres i progra

mes i assenyalar les quanties de les beques i matrícules gratuïtes i el seu

procediment de concessió,

h) Atorgament i formalització dels contractes l'import dels quals no

superi el 3% del pressupost i la seva duració no excedeixi d'un any, així com

resoldre les qüestions incidentals derivades dels esmentats contractes,

i) Aprovació de certificacions i factures, i ordenació dels pagaments que

tinguin consignació expressa i responguin a obligacions degudament contre

tes per l'organisme autònom.

j) Elevar a la Junta Rectora la proposta de plantilla de personal, per a la

seva aprovació inicial, i el projecte de Reglaments interiors dels centres, per a

la seva aprovació definitiva,

k) Assumir la gestió de personal, atorgar permisos i autoritzacions,

I) Formalitzar la contractació, promoció i remuneració del personal
docent i no docent.

m) Disposar la sanció del personallaboral amb excepció de l'acomiada

ment i la sanció al personal funcionari per falta lleu,

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC

Article 12. I. El patrimoni de la Institució estarà integrat:
a) Per els béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament, els quals conserva

ran la seva qualificació jurídica originària i la seva propietat no passarà a la

Institució.
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b) Per els béns i drets que adquirís per qualsevol títollegítim.
2. Per a l'acompliment de les seves finalitats la Institució comptarà

amb:
a) Els productes i rendiments del seu patrimoni.
b) Les taxes i drets abonats per els alumnes participants en els Centres i

Programes de la Institució.

c) L'aportació inicial i les subvencions anuals de l'Ajuntament amb
càrrec als pressupostos de la Corporació.

d) Els donatius, auxilis i subvencions.
e) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtinguin d'entitats oficials o par

ticulars.

f) Tots els demés que li puguin ser atribuïts d'acord amb les normes vi

gents.

Article 13. l. El pressupost de la Institució serà aprovat inicialment per
la Junta Rectora prenent com a base l'avantprojecte elaborat pel Gerent i
transmès a l'Ajuntament abans del 15 de setembre de cada any, juntament
amb la documentació que es detalla a la Llei 39/88, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals i disposicions que la desenvolupen.

2. La intervenció dels ingressos i despeses de l'organisme autònom
correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament.

Article 14. La comptabilitat de l'organisme autònom es sotmetrà al

règim de comptabilitat pública, en els termes establerts per les normes vi

gents.

Article IS. l. La liquidació dels pressupostos serà elaborada pel Ge
rent de l'organisme autònom, informada per l'Interventor, aprovada inicial
ment pel president i remesa a l'Ajuntament, abans de 1'1 de març.

2. Els estats i comptes anuals seran proposats inicialment pel President
de l'organisme autònom i enviats a l'Ajuntament als efectes establerts a

l'article 193 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

Article 17. L'ingrés del personal sotmès a règim laboral s'efectuarà
mitjançant procediments de selecció que en tot cas respectaran els principis
d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Els aspirants hauran de reunir els

requisits de titulació acadèmica o professional i, si s'escau, les condicions
d'especialització que es determinin per a cada lloc:

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I PERSONAL

Article 16. La Institució disposarà del personal necessari per al compli
ment de les seves comeses i el seu número, categoria, funcions i condicions
laborals seran determinats en la plantilla formalitzada per la Junta Rectora i

aprovada per l'òrgan municipal corresponent.
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Article 18. Podran passar a la Institució funcionaris públics de qualsevol
Administració en règim de comissió de serveis per ocupar temporalment llocs

de treball corresponents a les seves categories oficials, ja siguin tècnics

d'educació o bé pertanyin a qualsevol altre grup, subgrup, especialitat, classe

o categoria. En tant duri la comissió de serveis els funcionaris estaran

sotmesos a la normativa i disciplina de la Institució en tot allò que faci

referència a l'exercici de les seves funcions.

Podrà també passar a la Institució personal laboral fix de l'Ajuntament

que quedarà subrogat en la mateixa.

TÍTOL V. FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 19. L'Ajuntament es reserva les facultats tuitives següents:
l. Correspondrà al Ple de la Corporació:
a) L'aprovació del Projecte Marc d'Actuació de la Institució.

b) L'aprovació dels seus pressupostos juntament amb els de l'Ajunta
ment.

c) L'aprovació de la liquidació anual de comptes i la Memòria anual.

d) L'aprovació de les plantilles pressupostàries, del règim general de

retribucions i de les formes de contractació i nomenament del personal.

e) L'autorització de l'apellació al crèdit públic, l'emissió d'obligacions i

els contractes de tresoreria que comprometin més del 3% del pressupost.

f) L'autorització de les adquisicions, alienacions, cessions o gravàmens
dels immobles que integrin el patrimoni de la Institució i les inversions en

valors mobiliaris i la seva alienació si excedeixen del deu per cent del

pressupost anual.

g) Les transferències de crèdit que impliquin canvi de Grup de Fun-

ció.
h) L'aprovació de les propostes de modificació dels Estatuts.

2. L'Alcalde podrà:
a) Suspendre els actes i resolucions dels òrgans de govern de l'organis

me autònom quan consideri que recauen sobre assumptes que. excedeixin de

la seva competència, siguin contraris als interessos generals de l'Ajuntament o

del propi organisme, o constitueixin infracció manifesta de les lleis.

b) Recabar dels òrgans de govern i administració de l'organisme autò

nom tota classe d'informes o documents.

c) Ordenar les inspeccions que estimi oportunes.

TÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC

Article 20. Contra els actes dels òrgans de govern de l'organisme
autònom es podrà interposar recurs en via administrativa davant l'Alcalde, en

els els terminis i amb els efectes que estableix l'article 142 del Reglament

d'Organització i Administració de Barcelona.
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TÍTOL VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I L'EXTINCIÓ DE L'ORGA
NISME AUTÓNOM

Article 21. La modificació dels Estatuts haurà d'ajustar-se als mateixos
tràmits seguits per a la seva aprovació,

Article 22. L'organisme autònom podrà ser extingit, en qualsevol mo

ment, per acord del Consell Plenari Municipal, per la finalització de les
actuacions que constitueixen el seu objecte social o per transformació de la
manera de gestió,

Article 23. A l'extingir-se l'organisme autònom, l'Ajuntament li succeirà
universalment.
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INSTITUT MUNICIPAL DE DISMINUÏTS DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 6 d'octubre de 1989)
(G.M. núm. 35 de 10-11-89)

I. NATURALESA I FINALITATS

Article 1. L'Institut Municipal de Disminuïts, de Barcelona, és una institu

ció de l'Ajuntament de Barcelona, constituït com a organisme autònom de

caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pública i patrimoni propi.

Article 2. Són objecte de l'Institut Municipal de Disminuïts, de Barcelo

na, les activitats dirigides a la promoció i a l'atenció de les persones amb les

disminucions esmentades de cara a la seva integració social (basada en els

principis de normalització i reconeixement de la diferència), per aconseguir
ne el desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida en gene

ral.

Article 3. Pel que fa a la consideració de persona amb disminució física,

psíquica o sensorial i a tots els efectes, es remetrà al que determina la

legislació i els tràmits administratius vigents.

Article 4. 1. Per a la consecució dels esmentats objectius, l'Institut

Municipal de Disminuïts, de Barcelona, dirigirà la seva actuació vers:

a) La recerca, el recull i l'estudi de dades per tal d'arribar al coneixe

ment permanent i més exacte possible de la realitat social de les persones

amb disminucions físiques, psíquiques i sensorials.

b) La recerca, l'aprofitament, l'adequació, la promoció, la implantació i

la coordinació dels recursos de tota mena existents o de nova creació,

utilitzables per assolir els objectius de l'Institut.

c) El foment i la promoció de la participació de les persones, les entitats i

els sectors afectats i/o interessats, establint a l'efecte els mecanismes adients

d'informació, de proposta, d'estímul i de seguiment de les seves activitats

presents i futures.

2. L'actuació de l'Institut es desenvoluparà mitjançant les activitats con-

cretes següents:
�

a) L'establiment de relacions, d'acords, i/o convenis amb l'Administra

ció pública, en els seus diversos estaments i nivells, amb la finalitat d'empren
dre actuacions conjuntes o de coordinar les respectives activitats amb les de

l'Institut.

b) L'establiment de relacions, acords i/o convenis amb entitats privades

amb capacitat per assumir els objectius programats en cada cas per part de

l'Institut.

c) L'establiment de mecanismes per a la informació i la sensibilització

del públic, dirigits a difondre la realitat de les persones amb disminucions, els
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mitjans disponibles i els objectius assolits o per aconseguir, per tal d'apropar
la Comunitat i les Administracions públiques a aquesta problemàtica, propi
ciant canvis positius en les seves idees i actituts al respecte.

d) La formació i el reciclatge del personal especialitzat a mesura que les
necessitats ho demanin.

e) L'establiment de serveis de promoció, d'informació, d'assessorament i

suport personalitzats envers les persones afectades a interessades, d'acord
amb els objectius programats.

f) La promoció i/o implantació d'estudis d'investigació sobre la proble
màtica dels disminuïts i d'experiències «pilot» de nous serveis.

3. Les activitats de l'Institut es desenvoluparan d'acord amb una planifi
cació global, per tal que s'obtingui la màxima rendibilitat social, tenint en

compte, d'una banda, els diversos tipus i graus de disminució, bàsicament
físiques, psíquiques i sensorials; i d'altra, els diferents camps o àmbits d'actua
ció, com són: el de la prevenció de les disminucions; l'atenció precoç;
l'educació a escolarització; la formació professional i la inserció laboral;
l'habilitació i la rehabilitació funcional i el foment de l'autonomia personal; la

cultura, l'esport i l'oci; l'habitatge, la normalització de l'entorn amb l'eliminació
de les barreres arquitectòniques i l'adaptació del transport; la salut, i d'altres

específicament relacionats amb certs tipus i graus de disminució.
4. L'Institut establirà i mantindrà els serveis i recursos propis necessaris

per garantir l'execució de les anteriors activitats.

Article 5. En relació amb allò previst en els articles precedents, l'Institut

Municipal de Disminuïts, de Barcelona, podrà:
a) Adquirir i posseir béns de tota mena, alienar-los i gravar-los.
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Acceptar herències, llegats i donacions; obtenir subvencions, auxilis i

d'altres ajuts de l'Estat, de Corporacions públiques a de particulars.
d) Atorgar ajuts a centres i a institucions que desenvolupin activitats, el

foment i la coordinació de les quals són objecte de l'Institut.

e) Contractar obres, serveis i subministraments, i contreure tota mena

d'obligacions.
f) Exercir accions judicials i administratives.

g) Tot altre acte que sigui necessari per tal d'aconseguir els objectius
esmentats.

Article 6. L'actuació de l'Institut es regirà per allò disposat en els
articles 237.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, i del 85 al 88 del Reglament de
Serveis de les Corporacions locals.

Article 7. l. L'Institut Municipal de Disminuïts, de Barcelona, tindrà el
seu domicili en el carrer de la Creu Coberta, núms. 1-3, 08014-Barcelona.

2. Això, malgrat tot, dins el terme municipal de Barcelona, podrà canviar
el seu domicili, amb l'autorització expressa de la C�rporació Municipal.
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II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 8. Els Òrgans de Govern de l'Institut seran:

a) La Junta Rectora

b) La Comissió Directiva

c) El President

d) El Gerent

Article 9. l. La Junta Rectora assumirà la gestió superior de l'Institut.

2, La Junta estarà integrada per:

a) Nou membres de l'Ajuntament, designats per decret de l'Alcaldia, El

Coordinador de Serveis competent per a la matèria participarà com a vocal

nat.

b) Nou representants de l'Assemblea de disminuïts físics, psíquics i

sensorials elegits d'acord amb el cens, i amb la normativa complementària

que, en cada cas, aprovi la Junta Rectora, Els així elegits seran nomenats per

decret de l'Alcaldia,

Article 10. 1. L'Alcalde nomenarà el President d'entre els Consellers

que pertanyin al grup a) de l'article anterior,

2, L'Alcalde així mateix, nomenarà el Vice-president d'entre els Conse

llers Regidors de l'Ajuntament.
3, Els Consellers del grup a) de l'article anterior cessaran quan perdin la

seva condició de membre de l'Ajuntament per acabament del mandat o per

altres causes; també podran ésser renovats per decret de l'Alcaldia en

qualsevol moment.

4, Els Consellers del grup b) es renovaran cada quatre anys,

Article 11. 1. Actuarà de Secretari de la Junta Rectora el Secretari

General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipal
llicenciat en dret.

2, El Secretari assistirà a les reunions de la Junta Rectora amb veu però
sense vot.

Article lZ. l. La Junta Rectora es reunirà al menys dues vegades l'any,
i a més a més, sempre que ho consideri necessari el President, o a petició
d'una tercera part dels seus Consellers,

2, En la convocatòria s'expressarà l'ordre del dia de la reunió,

3, De .cada reunió el Secretari aixecarà acta en el llibre corresponent.

Les actes seran firmades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

Article 13. Correspondran a la Junta Rectora les funcions següents:

a) Aprovar les directrius de la política de l'Institut i els programes d'ac

tuació,

b) Aprovar la contractació d'obres i serveis quan la quantia superi e13 %

dels recursos ordinaris del Pressupost o la durada excedeixi de 5 anys,

c) Aprovar la contractació de subministraments quan la seva quantia

superi 1'1 % dels recursos ordinaris del Pressupost o la durada excedeixi de

5 anys,
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d) Aprovar l'adquisició, la cessió o l'alienació de béns o drets, el valor
dels quals excedeixi de 1'1 % dels recursos ordinaris del Pressupost, sense

perjudici de l'aprovació ulterior que correspon a l'Ajuntament en els supòsits
de l'article 33.2 Ir e), d'aquests Estatuts.

e) Aprovar inicialment les propostes dels Pressupostos, que han d'ésser
integrats posteriorment en el Pressupost General de l'Ajuntament, per a la
seva aprovació definitiva per part del Consell Plenari; i desenvolupar la gestió
econòmica, d'acord amb aquells pressupostos.

f) Aprovar, inicialment, les propostes de concessió de crèdits extraordi
naris, de suplements de crèdit, com també transferències de crèdit, quan la
seva quantia excedeixi del 5 per mil dels recursos ordinaris del Pressupost o

impliquin canvi de capítol; fins a aquests límits la competència és del Presi
dent del Patronat, que en dóna compte a la Comissió Directiva i ha d'ésser

objecte de ratificació per part de la Junta Rectora. Tot això per a la posterior
tramesa dels expedients a l'Ajuntament, per a la tramitació que resulta dels
articles 158.3 i 160.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

g) Sotmetre, a l'aprovació de l'Ajuntament, les modificacions d'aquests
Estatuts.

h) Proposar, a l'Alcalde, el nomenament de Gerent.
i) Sotmetre, a l'aprovació de l'Ajuntament, la plantilla del personal i la

relació de llocs de treball.

i) Nomenar el personal de l'Institut a proposta de la Comissió Directiva.

k) Imposar, si és el cas, la sanció d'acomiadament a proposta de la
Comissió Directiva.

1) Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant
de qualsevol jutjat, tribunals, autoritats i organismes en defensa dels interes
sos encomanats a l'Institut.

m) Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcio
nament de l'Institut.

n) Donar compte anualment a l'Ajuntament de la tasca efectuada, mitjan-
çant una memòria informativa.

o) Nomenar les comissions tècniques assenyalades en l'article 23.

Article 14. Correspondrà al President de l'Institut:

a) Exercir la representació permanent de l'Alcalde en l'Institut, i la de
l'Institut en els actes i contractes on intervingui.

b) Els actes expressats en l'apartat 1 de l'article 13, en casos d'urgència,
donant compte a la Junta Rectora en la primera reunió que es faci.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions de la Junta
Rectora i de la Comissió Directiva, les deliberacions, i desfer els empats amb
el vot de qualitat.

d) Ordenar els pagaments, dintre les normes d'execució del Pressupost
de l'Institut.

Article 15. El President adoptarà, en cas d'urgència, sempre que no

pugui reunir-se prèviament la Comissió Directiva, l�s mesures que consideri
necessàries, donant compte immediatament a l'Alcalde i a la Comissió Directi
va en la primera reunió ordinària que efectuï o en l'extraordinària que
convoqui a l'efecte.
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També donarà compte el President a la Junta Rectora a posteriori dels

actes als quals fa referència l'apartat d) de l'article anterior,

Article 16. El Vice-president substituirà el President i assumirà les

seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà

aquelles funcions que li delegui el President, per escrit, donant compte a la

Junta Rectora,

Article 17. I. La Comissió Directiva assumirà les funcions de Govern

de l'Institut, sota les directrius de la Junta Rectora i sense perjudici de les

funcions que a aquesta li assigna l'article 13,

2, La Comissió Directiva estarà formada per:

a) El President.

b) Quatre membres designats per l'Ajuntament a proposta dels Conse

llers del grup a) de l'article 9,

c) Cinc representants, nomenats d'entre ells, corresponents als Conse

llers del grup b) de l'article 9,

3, La Comissió Directiva podrà delegar en la persona del Gerent les

funcions que consideri adients,

Article 18. l. La Comissió Directiva es reunirà almenys un cop al mes,

i a més a més, sempre que ho consideri necessari el seu President, o a petició
de tres dels seus membres,

2, De cada reunió el Secretari aixecarà acta en el llibre corresponent;

les actes seran firmades pel Secretari amb el vist-i-plau del President.

Article 19. l. Actuarà de Secretari de la Comissió Directiva el Secreta

ri general de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipal
llicenciat en dret.

2, El Secretari assistirà a les reunions de la Comissió Directiva amb veu

però sense vot.

3, Les esmentades funcions, quan siguin desenvolupades per funcionaris

municipals, no podran ser retribuïdes per aplicació de les Lleis 53/84, de 26

de desembre i 21/1987, de 26 de novembre,

Article 20. Correspondran a la Comissió Directiva les funcions següents:

a) Proposar a la Junta Rectora el personal de l'Institut i les condicions

dels contractes que s'hagin d'atorgar.
b) Proposar a la Junta Rectora les sancions de comiat que, en el seu cas,

corresponquin
c) La Direcció de l'Institut, sense perjudici de les atribucions de la Junta

Rectora i les facultats d'intervenció i tutela de l'Ajuntament.
d) La contractació en els supòsits de l'article 13 b), c) i d), d'import fins

als límits i durada allà establerts respectivament, i la resolució de qüestions
incidentals en tota mena de contractés.

e) Aprovar les transferències de crèdits de quantia fins al 5 per mil dels

recursos ordinaris del Pressupost i que no impliquin canvi de Capítol; aquests

acords hauran d'ésser ratificats per la Junta Rectora,
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f) Atorgar els contractes de prestació de serveis amb les persones i en

els termes aprovats per la Junta Rectora.

g) Incoar expedients disciplinaris i imposar sancions al personal de

l'Institut, excepte els d'acomiadament que correspondrà a la Junta Rectora.

h) Resoldre els assumptes de la competència de l'Institut no atribuïts a

autoritats o organismes de classe superior, o a d'altres òrgans d'aquell Institut.

Article 21. 1. El Gerent serà nomenat per l'Alcalde a proposta de la

Junta Rectora i tindrà el caràcter de càrrec d'especial confiança, en el sentit a

què fa referència l'article 1 de la Llei 25/83 de 26 de desembre, per a llocs
similars en l'Administració de l'Estat.

2. En el cas que es nomeni personal de règim estatutari com a Gerent,
aquest passarà a la situació de serveis especials prevista en l'article 29.2 j), de
la Llei 30/84 de 2 d'agost de mesures urgents de la Funció pública i article
73.1 g) de la Llei 17/1985 de 23 de juliol de la Funció pública de l'Administra
ció de la Generalitat. Si el nomenament és de personal de règim laboral,
aquest passarà a la situació d'excedència forçosa, prevista en l'article 46 de la
Llei 8/1980 de la de març de l'Estatut dels Treballadors.

Article 22. Correspondrà al Gerent:

a) Executar els acords de la Comissió Directiva.

b) Formular propostes de tots els actes que corresponguin a la Junta
Rectora i a la Comissió Directiva i al seu President de conformitat als articles

13, 14 i 20.

c) Inspeccionar tots els serveis i dependències de l'Institut.

d) La direcció de tot el personal.
e) Assistir, amb veu però sense vot, a les reunions de la Junta Rectora i

de la Comissió Directiva.

f) Firmar la correspondència i els documents de tràmit.

g) Els actes de gestió de l'Institut que li siguin encomanats per la Junta
Rectora i la Comissió Directiva.

h) La resta de funcions que la Comissió Directiva o el seu President li

deleguin de les seves respectives atribucions.

III. SECCIONS TÈCNIQUES

Article 23. L'Institut, per al bon acompliment dels seus fins, podrà crear

totes aquelles seccions tècniques que consideri necessàries, per mitjà de la

Junta Rectora, la qual establirà el corresponent Reglament de règim intern i
de funcionament.

IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. Constituiran el patrimoni de l'Institut:

a) Els béns que li adscrigui l'Ajuntament perquè els utilitzi, conservant

la seva qualificació jurídica originària.
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b) La resta de béns que l'Institut adquireixi per a qualsevol títol legí-
tim.

Article 25. Els recursos de l'Institut els constituiran:

a) Els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del seu patrimoni,
com també els preus públics corresponents als seus serveis.

b) L'aportació anual que li designi l'Ajuntament, dintre de les seves

possibilitats pressupostàries.
c) Les subvencions i aportacions d'Organismes Internacionals, de l'Estat,

de la Generalitat de Catalunya, i altres corporacions públiques, com també de

particulars i d'entitats privades.
d) Les bestretes, els préstecs i els crèdits que s'obtinguin.
e) La resta d'ingressos adquirits d'acord amb el dret establert.

Article 26. El pressupost per a cada exercici econòmic, coincident amb

el pressupost de l'Ajuntament, serà dotat amb els ingressos previstos i

s'ajustarà a allò disposat en els articles 78 del Reglament d'Organització i

Administració municipal de Barcelona, i 145 i següents de la Llei 39/1988, de

28 de desembre.

Article 27. I. La proposta inicial de Pressupost serà aprovada per la

Junta Rectora, prenent com a base l'avantprojecte elaborat per l'Interventor i

el Gerent.
2. L'esmentada proposta inicial s'elevarà a l'Ajuntament, per a la seva

integració en el Pressupost general, en la forma i dins el termini que
determina l'article 149 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 28. Els fons de l'Institut seran custodiats en la Dipositaria munici

pal, directament, a en comptes corrents bancaris degudament intervinguts,
oberts a nom de l'Institut.

Article 29. l. L'Interventor de Fons exercirà la fiscalització pertinent
de la gestió econòmica i podrà delegar en un funcionari municipal adscrit

a Intervenció amb categoria no inferior a la corresponent a Cap de Nego
ciat.

2. Assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell de

l'Institut quan en aquelles es tractin matèries amb transcendència econòmica.

3. Les esmentades funcions, quan siguin desenvolupades per funcionaris

municipals, no podran ser retribuïdes per aplicació de les Lleis 53/84, de 26
de desembre i 21/1987, de 26 de novembre.

Article 30. La comptabilitat es desenvoluparà sota el règim de compta
bilitat pública, en la forma que resulta del Capítol III, del Títol VI de la Llei

39/1988, de 28 de desembre. En tot cas, es desenvoluparà de manera que
permeti l'estudi del cost i rendiment dels serveis.

Article 31. l. La liquidació dels Pressupostos, amb l'informe de la

Intervenció, motivarà l'oportuna proposta de la Junta Rectora, i serà tramesa a
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l'Ajuntament per a la seva aprovació per l'Alcaldia, segons els articles 173 i

174 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,

2, Els estats i comptes seran rendits per la Junta Rectora que aprovarà la

corresponent proposta inicial, la qual serà tramesa a l'Ajuntament per a la

seva integració en el Compte General, segons el que es determina en els

articles 190 i 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,

V. PERSONAL

Article 32. l. L'Institut disposarà del personal necessari, i el seu nom

bre i categoria es determinaran en la relació de llocs de treball i en la

plantilla, formades per la Junta Rectora, i aprovades per l'Ajuntament. En tot

allò que sigui possible, i en igualtat de competències professionals es procura

rà que l'esmentat personal sigui disminuït, en tot cas, i com a mínim, sempre

es respectarà allò que sobre percentatges i condicions de reserva s'estableixi

a la normativa vigent relativa a reserva de llocs de treball per a les persones

amb disminució.

VI. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 33. l, La funció de tutela i intervenció de l'Institut correspondrà
a l'Ajuntament que l'exercirà mitjançant els seus òrgans competents, en

aplicació d'allò disposat per la normativa vigent.
2, Les facultats tutelars comprendran:
Primer. L'aprovació de:

a) Els programes d'actuació de l'Institut i les seves possibles modifica

cions, com també la memòria informativa anual.

b) La plantilla del personal, les seves retribucions i la relació de llocs de

treball,

c) Els pressupostos,
d) Els comptes anuals,

e) L'adquisició, alienació, cessió o gravamen de béns immobles en tot

cas, com també les inversions en valors mobiliaris o la seva alienació quan

excedeixin del 10 % del pressupost anual.

Segon, El coneixement de:

a) Els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reunions de la

Junta Rectora i de la Comissió Directiva,

b) Els acords de la Junta Rectora i de la Comissió Directiva,

Article 34. I. El President de l'Institut trametrà a l'Alcaldia l'ordre del

dia de les reunions de la Junta Rectora i de la Comissió Directiva 2 dies abans

de la data assenyalada perquè aquesta tingui lloc; i nota dels acords adoptats
dins els 3 dies següents al dia de la reunió,

2, L'Alcalde podrà:
a) Suspendre, en el termini que determina la legislació vigent, els

acords de la Junta Rectora i de la Comissió Directiva quan segons el parer



d'aquell recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència, siguin
contraris als interessos generals del Municipi o del mateix Institut o constituei

xin infracció manifesta de les lleis.

b) Obtenir dels òrgans de govern i de l'administració de l'Institut tota

mena d'informes i documents, i també ordenar les inspeccions que consideri

oportunes.

VII. RÈGIM JURÍDIC

Article 35. Els acords de la Junta Rectora i de la Comissió Directiva i les

resolucions de la Presidència seran susceptibles en tot cas de recurs en via

administrativa davant l'Alcalde, en els termes que estableix l'article 142 del

Reglament d'Organització i Administració municipal.

VIII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I DISOLUCIÓ DE L'INSTITUT

Article 36. La modificació dels Estatuts s'haurà d'ajustar als mateixos

tràmits que es van seguir per a la seva aprovació.

Article 37. L'Institut es podrà disoldre quan ho consideri adient l'Ajunta
ment, en l'exercici de la potestat coneguda en l'article 30 del Reglament de

Serveis de les Corporacions locals.

Article 38. En disoldre's l'Institut l'Ajuntament el succeirà universal

ment.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. La creació de l'Institut Municipal de Disminuïts, no implica de

cap manera la integració en l'Institut dels diversos centres, escoles, collegis
d'educació, formació i tutela dels disminuïts que actualment o en un futur

puguin existir, les seves funcions es limitaran a aquelles estrictament asse

nyalades en els seus Estatuts.

Segona. En el cas que la Generalitat de Catalunya arribés a establir

institucions anàlogues, algunes de les funcions d'aquest Institut li podrien ser

transferides.

Tercera. El funcionament de l'Institut s'ajustarà a allò previst en aquest
Estatut, i, en el seu defecte, al Reglament d'Organització i Administració del

Municipi de Barcelona i disposicions supletòries.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Es crea un Consell Assessor, amb funcions d'assistència tècnica dels

òrgans de govern de l'Institut Municipal de Disminuïts, sense cap facultat
decisòria o informativa preceptiva.

El Consell Assessor es composarà com a mínim de tres persones, elegides
per la Junta Rectora a proposta dels seus membres; en representació de

cadascuna de les disminucions esmentades en la denominació de l'Institut.

Els membres seran tècnics de reconeguda solvència en el camp de les

disminucions. El càrrec serà gratuït i la seva durada no excedirà els quatre
anys.

La funció principal serà la d'informar als membres de la Junta Rectora i de

la Comissió Directiva sobre les matèries que els encarreguin.
Es convocarà cada vegada que ho consideri necessari la Junta Rectora o

la Comissió Directiva. Presidirà les reunions el President de l'Institut o la

persona en qui delegui.
Assistiran a les reunions: el President o persona en qui deligui; els

membres del Consell; els membres de la Junta Rectora i/o de la Comissió
Directiva que ho demanin. També podran assistir-hi, ocasionalment, tècnics

que pels seus coneixements de temes concrets sigui convenient que hi partici
pin.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L'Institut Municipal de Disminuïts, des de la seva creació se subrogarà en

els drets i les obligacions laborals que en l'actualitat corresponen al Patronat

Municipal de Disminuïts Físics de Barcelona i al Patronat Municipal de

Disminuïts Psíquics de Barcelona, de conformitat amb el que preveu l'article

44 de la Llei 8/1980, de 10 de març (Estatut del Treballador).
El mateix succeirà, pel que fa al patrimoni, recursos i serveis propis, com

també pel que respecte a la programació i les activitats, i en concret, els

convenis i els acords signats amb l'Administració pública i/o amb entitats

privades, les responsabilitats i beneficis dels quals seran assumits pel nou Ins

titut.
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INSTITUT MUNICIPAL DE PRESTACIONS D'ASSISTÈNCIA
MÈDICA AL PERSONAL MUNICIPAL (PAMEM)

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari
de 15 de maig de 1987.) (G.M. núm. 7, de 10-3-87)

CAPÍTOL I. DE LA NATURALESA I LA FINALITAT DE LA INSTITUCIÓ

Article 1. L'Institut Municipal de Prestacions d'Assistència Mèdica al

Personal Municipal (PAMEM) és un organisme autònom local fundat per

l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió dels serveis assistencials als seus

funcionaris i a altres collectius que més endavant s'indiquen, d'acord amb

aquests Estatuts i les disposicions legals aplicables.

Article 2. El PAMEM té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni
propi i la capacitat d'obrar necessària per al compliment dels seus fins.

Consegüentment. pot administrar el seu patrimoni, adquirir i alienar béns i

drets, acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions i ajudes,
contractar, atorgar concerts i convenis, assumir obligacions, concertar opera
cions de crèdit, comparèixer en judici i davant de qualsevol autoritat o

organisme i realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics congruents amb la

seva finalitat.

L'Institut gaudeix d'autonomia administrativa i financera en la mesura

reconeguda per les disposicions legals aplicables i determinada en aquests
Estatuts.

Article 3. El PAMEM assumeix, amb l'amplitud que després es consig
na, la prestació de l'assistència mèdica i farmacèutica als col-lectius següents
que, si no s'indica altra cosa expressament, s'entendran sempre referits a

l'Ajuntament de Barcelona:
l. Amb caràcter obligatori:
a) Tots els funcionaris de carrera, eventuals i interins.

b) Tots els pensionistes.
c) Els pensionistes que resideixin a Barcelona de qualsevol altra Corpo

ració local espanyola.
2. Mitjançant un règim de concerts individuals voluntaris, amb abona

ment del cost dels serveis i establert reglamentàriament:
a) Regidors i ex-regidors i coordinadors i ex-coordinadors de serveis.

b) Els funcionaris excedents forçosos i voluntaris o en situació de serveis

especials.
c) El personal retribuït amb els fons d'ocupació comunitària que no

gaudeixi de la Seguretat Social.
3. En règim de concertació col·lectiva global, els grups de persones que

ho sol-licitin. sempre que sigui aprovat pels òrgans directius del PAMEM.
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Els integrants de tots els anteriors grups tindran la condició d'afiliats o

titulars amb els drets i deures que després s'indiquen,
Queden expressament exclosos els empleats de l'Ajuntament que legal

ment han de pertànyer a la Seguretat Social, i també els familiars adscrits a

aquest règim,

Article 4. Condició d'afiliat i beneficiari.
l. S'entén per beneficiaris de les prestacions els següents membres

relacionats amb el titular, sempre que visquin amb ell, estiguin al seu càrrec i

no disposin d'altra cobertura assistencial pública:
- Matrimoni o parella estable,
- Els fills d'un o dels dos cònjuges i els fills adoptius que no treballin i amb la

limitació d'edat que s'assenyali reglamentàriament.
- Els germans menors de 26 anys,
- Els néts d'un o dels dos cònjuges, menors de 18 anys, orfes de pare i mare,

que no treballin,
- Els ascendents dels dos cònjuges, sense limitació d'edat, que no treballin i

que tinguin un nivell de renda inferior a l'assenyalat reglamentàriament.
Qualsevol d'aquests parents que estiguin incapacitats per a tot treball,
sigui quina sigui la seva edat.

2, Per als afiliats i beneficiaris, el dret a les prestacions començarà el dia

de l'afiliació,
3, L'extinció dels drets per als titulars es produirà quan desapareguin

les condicions que, segons l'article 3, donen dret a la condició d'afiliat.

4, Els beneficiaris perdran els seus drets quan s'extingeixi el del respec
tiu titular, i també si desapareixen les circumstàncies en què es fonamenta,
segons el paràgraf 4, l, la condició de beneficiari, llevat que això comporti
adquirir la pròpia de la viduïtat o de l'orfandat.

5, Les circumstàncies expressades en aquest article perquè una persona

adquireixi la condició de beneficiari hauran d'ésser justificades documental

ment, en la forma que es determini reglamentàriament, sense la qual cosa no

serà efectiu cap dret.

Article 5. Les prestacions sanitàries a què fan referència els articles I i 3

inclouen el següent:
l. Eventualitats,

a) Malaltia o accident comuns, que seran atesos pel dispositiu assisten

cial propi o concertat del PAMEM,

b) Maternitat, que comprendrà el reconeixament i assistència per part
del dispositiu assistencial propi o concertat del PAMEM, durant el període de

gestació, part o puerperi,
c) Accident en acte de servei o malaltia professional, que comprendrà el

tractament mèdic i quirúrgic de lesions i dolències, tècniques de diagnòstic i

terapèutica necessàries, internament quirúrgic i no quirúrgic, tractament i

estada en centres sanitaris i rehabilitació, subministrament i renovació de

pròtesis i ortesis, cirurgia plàstica i reparadora si quedessin deformitats o

mutilacions que produissin alteracions importants d'aspecte físic o dificultes

sin la recuperació.
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2, Nivells,

a) Atenció primària de salut i atenció especialitzada d'àmbit extra

hospitalari, amb el dispositiu propi del PAMEM,

b) Atenció hospitalària, que es realitzarà mitjançant el dispositiu assis

tencial de l'IMAS en les condicions que reglamentàriament es determinin,
sense perjudici de possibles concerts que es realitzin amb altres entitats

sanitàries, i llevat d'aquells casos excepcionals en què sigui necessària la

utilització de centres assistencials especíalitzats aliens,

3, Modalitats

a) Ambulatòria

b) Domiciliària

c) Amb internament

d) En el cas de desplaçament dels interessats fora de la seva residència

habitual.

4, Règims
a) Normal

b) D'urgència, En cas d'assistència urgent fora dels establiments sanita

ris assenyalats pel PAMEM, el beneficiari podrà sol-licitar el rescabalament

de les despeses o l'autorització de l'atenció en la forma que reglamentària
ment es deterrnini,

6, L'assistència farmacèutica requerida en qualsevol eventualitat es pres
tarà d'acord amb els circuits estaberts pel PAMEM, Abastarà qualsevol fórmula,
especialitat, efectes i accessoris farmacèutics, reconeguts per la legislació
sanitària vigent, convenients per a la recuperació de la salut del beneficiari,

La participació del beneficiari en el pagament dels productes s'efectuarà
d'acord amb el que estableix el règim general de la Seguretat Social.

6, El PAMEM, en la forma que reglamentàriament es determini, podrà
prestar ajuts econòmics per a prestacions òptiques, ortopèdiques, odontològi
ques o altres,

7, Quan el dispositiu assenyalat per a qualsevol tipus de prestacions
sigui insuficient per assumir-les, el PAMEM podrà establir acords amb altres

entitats o persones físiques perquè s'encarreguin de la seva realització,

Article 6. Les característiques de les prestacions per a les diverses

eventualitats, nivells, modalitats i règims assistencials assenyalats seran defini
des reglamentàriament i s'adequaran, com a mínim, als criteris definits pel
règim general de la Seguretat Social, i segons el que assenyalin les disposicions
que afecten als funcionaris del règim local i les sanitàries de rang superior,

Article 7. El domicili de l'Institut serà el de la Casa Consistorial de

l'Ajuntament de Barcelona,

CAPÍTOL n. DE LES FUNCIONS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

Article 8. L'Institut està facultat per realitzar les funcions tècniques i

administratives que condueixin a l'acompliment de la seva finalitat, i en

particular, per al ple exercici de les funcions següents:
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l. Les consistents en l'actuació professional dels tècnics en Medicina,
Infermeria, auxiliars sanitaris i en altres disciplines que siguin necessàries per a

l'efectivitat dels serveis propis del PAMEM,

2, La instrucció i resolució dels procediments administratius relacionats

amb les diverses prestacions assistencials de l'organisme; i amb els procedi
ments d'alta i baixa d'afiliació,

3, La relació amb els pacients o les persones que els representin en ordre

a les prestacions que se'ls hagin d'aplicar,
4, Les relatives a la gestió econòmica, sense perjudici de la funció

fiscalitzadora que correspon a la Intervenció municipal de Fons:

a) La planificació i la programació de la seva activitat econòmica,

b) La formulació del projecte de pressupost per a la seva aprovació pel
Consell Plenari, i el desplegament de la gestió econòmica d'acord amb les

seves previsions,
c) La comptabilitat i la rendició de comptes,
d) L'exercici de drets, l'adopció de mesures i la implantació i l'organitza

ció de serveis per al compliment de les funcions econòmico-administratives as

signades,
e) L'acció davant els tribunals en defensa dels seus drets i interessos,

f) L'elaboració d'acords o concerts per a la realització de les diverses

prestacions, amb la fixació dels corresponents imports econòmics i el seu con

trol.

g) L'administració i l'aprofitament del patrimoni,
h) L'autorització de despeses i el reconeixement, la liquidació i el paga

ment d'obligacions,
5, L'elaboració i l'aprovació de projectes i la direcció o la fiscalització

tècnica, la certificació, la recepció o l'execució directa de les obres de

conservació, reparació, reposició i manteniment dels edificis i les installacions

dels centres de l'Institut.
6, L'elaboració i la proposta d'aprovació dels projectes i la direcció o la

fiscalització tècnica, la certificació, l'informe previ a la recepció o l'execució
directa de les obres de construcció de nous centres i d'ampliació, remodelació
o reforma dels edificis i les installacions.

7, La instrucció dels expedients de contractació en totes les seves fases i

incidències, inclosos l'atorgament i la formalització del contracte en les matèries

següents:
a) Obres a les quals fan referència els precedents punts 8,5 i 8,6,

b) Serveis i treballs necessaris per al manteniment i neteja dels edificis,
installacions i equips tècnics i per al seu funcionament.

c) Contractació d'estudis, serveis i assessoraments tècnics encomanats a

persones físiques i societats,

d) L'adquisició, el subministrament i l'arrendament quan s'escaigui, dels

béns següents:
- Medicaments i fórmules; materials consumibles enles cures i intervencions

quirúrgiques, i en general instruments, utensilis, mecanismes i forniments

de tot tipus destinats a l'exploració, al diagnòstic i al tractament dels

pacients, i també als laboratoris i altres serveis auxiliars o complementaris
de l'actuació mèdica; i també als serveis de manteniment.



- Mobiliari de caràcter específic i convencional, aparells i utensilis domèstics,
roba auxiliar; materials i instruments de neteja i higiene per als centres de

l'Institut; uniformes i roba de feina per als empleats.
- Fluids i productes energètics per al consum, la illuminació i la calefacció

dels centres i per al bon funcionament de les seves installacions i equips.
- Material d'escriptori i d'oficina; impresos i enquadernacions; consumibles,

maquinària i aparells de tota classe, inclosos els electrònics, per a l'elabora

ció i el tractament de la documentació i de la informació.
- Llibres, revistes, publicacions tècniques i material i específics necessaris

per a la docència i la investigació.
e) L'arrendament dels serveis de conservació, de manteniment de trans

ports i, si s'escau, l'assegurança dels béns enumerats en l'apartat precedent.
f) L'alienació de béns mobles inútils o sobrers.

8. L'atorgament de convenis i concerts amb entitats públiques o privades

per a l'assistència sanitària dels seus col-lectius: i en general per col

laborar amb l'Institut en el desenvolupament dels serveis de la seva competèn
cia.

9. La participació en altres entitats o empreses, a través de qualsevol de

les formes admeses en dret, per al millor compliment de les finalitats de l'Insti

tut.

10. Les funcions relatives a personal, organització, patrimoni i règim
econòmic que s'especifiquen en els Capítols V, VI, VII, VIII i IX d'aquests Esta

tuts.

Article 9. L'Institut proposarà als òrgans de govern de l'Ajuntament,

mitjançant les Àrees corresponents, la resolució o aprovació dels assumptes

que siguin de la seva respectiva competència, i molt especialment els referits a

les seves facultats tuïtives sobre l'Institut, enumerades en el capítol següent.

CAPÍTOL m. DE LES FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 10. l. La potestat tuïtiva sobre l'Institut correspon a la Corpora
ció municipal, que l'exercirà mitjançant els seus òrgans de govern competents i

d'acord amb el que disposen les Lleis.

2. Aquesta potestat es tradueix en les facultats següents:
2.1. Aprovació de:

a) El pla general i el programa d'actuació de l'Institut i les seves modifica

cions.

b) La creació de nous centres i la remodelació, reforma, ampliació o

supressió dels existents.

c) El compte general del pressupost i el de l'administració del patrimoni
de l'Institut.

d) Els pressupostos.
e) Les habilitacions i suplements de crèdit que excedeixin del 5% del

pressupost.
f) L'apellació al crèdit públic i l'emissió d'obligacions.

g) Els reglaments de serveis i de règim interior.



h) Les plantilles i el règim de nomenaments i retribucions del personal.
i) Els convenis col·lectius de treball.
j) L'exigència de responsabilitats dels titulars i membres dels òrgans de

govern i de l'administració de l'Institut.
k) La determinació dels actes de gestió, exclosos els de coneixement als

quals fa allusió el punt 2.3 c) d'aquest article.
2.2. Autorització per a:

a) L'adquisició, l'alienació i el gravamen dels béns immobles propietat de
l'Institut.

b) La petició de crèdits a préstecs de qualsevol classe.
2,3. El coneixement de:
a) Les habilitacions i suplements de crèdits que no excedeixin del 5% del

pressupost.
b) Els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia dels Consells i els

acords que es prenguin,
c) Els assumptes que s'hagin de comunicar reglamentàriament a l'Alcal

dia,

d) Els ingressos i pagaments de cada trimestre reflectits en un arqueig,
e) El nivell aconseguit cada trimestre en el desenvolupament de la

programació establerta,

Article 11. 1. El President del Consell Executiu i del Consell General
trametrà a l'Alcaldia l'ordre del dia de les reunions dels Consells en el moment
de convocar-les i, com a mínim, amb setanta-dues hores d'antelació sobre la
fixada per iniciar la reunió; els textos dels acords dins de les quaranta-vuit
hores següents a l'acabament dels consells i el balanç de situació i l'informe
sobre els nivells de desenvolupament de la programació, dins el mes següent a

cada trimestre natural.
2. L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell Executiu i les resolucions dels altres

òrgans de govern i administració de l'Institut, que consideri contraris als
interessos generals del Municipi i del propi Insitut, a bé constitutius d'infracció
manifesta de les Lleis.

b) Recaptar dels òrgans de govern i administració de l'Institut tota mena

d'informes i documents i també ordenar les inspeccions i auditories que
consideri oportunes.

Article 12. Els acords del Consell Executiu i les resolucions dels restants

òrgans de govern i administració de l'Institut seran susceptibles, en tot cas, de
recurs en via administrativa davant l'Alcalde, dins el termini i amb els efectes
previstos en les disposicions legals vigents.

CAPÍTOL IV. DELS ÒRGANS DE GOVERN I AD�STRACIÓ
Article 13. Els òrgans de govern i administració de l'Institut són:
a) El Consell General
b) El Consell Executiu
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c) El President i el Vice-president
d) El Gerent

Secció Primera. Del Consell General

Article 14. 1. El Consell General és l'òrgan deliberant i de govern

superior de l'Institut. '

2, El Consell General està integrat pels membres titulars següents:

a) Cinc consellers en representació de l'Ajuntament, designats per l'Al

calde entre els regidors i coordinadors o directors de serveis més directament

relacionats, per raó de les seves competències, amb la pròpia del PAMEM,

b) Cinc consellers representants del personal municipal afiliats al

PAMEM, membres de centrals que hagin obtingut representació a les eleccions

sindicals, i proposats per l'òrgan de representació dels funcionaris, segons

criteris de proporcionalitat.
c) Un conseller nomenat per l'Alcalde entre persones de reconeguda

competència en les matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut.

d) Un conseller representant dels pensionistes municipals afiliats al PA

MEM, elegit pel collectiu, en la forma que es determini, o proposat provisional
ment per les seves associacions representatives,

3, Per cada membre titular serà designat un suplent, el qual substituirà el

primer en els casos de delegació, malaltia, absència o vacant.

Article 15. El President i el Vice-president seran designats per l'Alcalde

entre els regidors membres del Consell General.

Article 16. l. Actuarà de secretari del Consell el Secretari General de

l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipal que estigui en

possessió del títol de llicenciat en Dret.

2, El secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense vot,

redactarà les actes de les sessions i assessorarà jurídicament sempre que amb

tal fi se'l requereixi,
3, També hi assistiran, amb veu però sense vot, el gerent i l'interventor de

fons de la Corporació o el funcionari en qui deleguin,

Article 17. El President del Consell, per pròpia iniciativa o a proposta del

gerent, podrà disposar l'assistència a determinades reunions del Consell Gene

ral dels assessors que consideri necessaris per raó d'assumptes inclosos en

l'ordre del dia, els quals únicament podran intervenir en les deliberacions,

sense dret a votar,

Article 18. l. El Consell General es reunirà com a mínim tres vegades a

l'any, i sempre que ho consideri oportú el President, quan ho disposi l'Alcalde o

a petició de la meitat més un dels consellers,

2, Les reunions tindran lloc, en primera convocatòria, quan hi concorrin

com a mínim, la meitat dels consellers; i en segona, quan hi assisteixi un terç

dels consellers, En cap cas podrà tenir lloc una reunió sense l'assistència del

President i del secretari o dels qui reglamentàriament els substitueixín.
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3. Les convocatòries hauran de cursar-se als membres del Consell, i a les
persones a les quals es refereixen els articles 15 i 16 amb una antelació mínima
de tres dies hàbils; s'adjuntarà a la convocatòria l'ordre del dia de la reunió.

Article 19. l. Els acords seran adoptats per majoria simple dels conse
llers presents, és a dir, quant els vots a favor superin els vots en contra.

2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació, i si aquell es reitera,
decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc. Els consellers també
podran abstenir-se de votar.

Article 20. Corresponen al Consell General les atribucions següents:
- Aprovar les propostes de programes d'actuació i projectes de pressupos

tos i elevar-les al Consell Plenari per a la seva aprovació.
- Aprovar les habilitacions i suplements de crèdit que no excedeixin, durant

l'exercici, del 5% del Pressupost, i proposar a l'Ajuntament l'aprovació de
les que excedeixin d'aquest límit.

- Proposar a l'Ajuntament els projectes de reglament de Serveis i de Règim
Interior.

- Proposar a l'Ajuntament la creació de nous centres i l'ampliació, remodela
ció, transformació o supressió dels existents.

- Exigir el compliment de responsabilitats dels titulars i membres dels
òrgans de govern i d'administració de l'Institut.

- Contractar obres, serveis i subministraments, la durada dels quals no
excedeixi d'un any o exigeixin crèdits superiors als consignats en el
pressupost anyal.

- Proposar a l'Ajuntament les emissions de deute i les operacions de crèdit, i
aprovar les operacions de Tresoreria.

- Proposar a l'Alcalde la terna per al nomenament del gerent.
- Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla del personal.
- Proposar a l'Ajuntament la modificació dels Estatuts.
- Aprovar les funcions i composició de les comissions tècniques assessores

que es constitueixin per a la participació o informació sobre els temes en

què es consideri necessari.
- Donar compte anualment a la Corporació municipal de l'activitat realitzada

mitjançant una memòria destinada a informar sobre el funcionament de
l'Institut durant l'exercici. Aquesta memòria contindrà, com a mínim, les
particularitats següents:

- Judici crític sobre el desenvolupament del pla d'actuació.
- Nivells obtinguts.
- Costos funcionals del servei i comparació del seu rendiment amb el

d'altres serveis públics o privats anàlegs.
- Resum de les tasques de control realitzades durant l'exercici; proposta

de millores encaminades a incrementar l'efectivitat del servei.
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Secció Segona. Del Consell Executiu

Article 21. 1. El Consell Executiu és l'òrgan de gestió superior de

l'Institut.
2. El Consell Executiu està integrat pels següents membres titulars:

a) El President de l'Institut

b) Dos coordinadors a directors de serveis que formin part del Consell

de Govern, designats pel President

c) Dos representants del personal, nomenats pel President, a proposta
dels membres del Consell General representants del personal

d) El gerent
3. Per cada membre titular serà designat un suplent, el qual substituirà

el primer en els casos de delegació, malaltia, absència a vacant.

4. També hi participaran, amb veu però sense vot, l'interventor delegat,
quan sigui convocat i el secretari, que redactarà les actes de les sessions i

assessorarà jurídicament quan sigui requerit a l'efecte.

Article 22. l. El Consell Executiu es reunirà com a mínim cada dos

mesos, i sempre que ho consideri necessari el President, quan ho disposi
l'Alcalde a a petició de la meitat dels consellers del Consell Executiu.

2. Les reunions tindran lloc quan concorrin com a mínim, tant en prime
ra, com en segona convocatòria, dos consellers i no podrà tenir lloc cap reunió

sense l'assistència del President i del secretari a de qui legalment els substi

tueixi.
3. Les convocatòries hauran de cursar-se, almenys, amb tres dies hàbils

d'antelació. S'hi adjuntarà l'ordre del dia de la reunió.

Article 23. l. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels conse

llers presents, és a dir, quan els vots a favor siguin més que els vots en con

tra.

2. Quan es produeixi un empat es repetirà la votació, i si aquell es

reitera decidirà el President amb el vot de qualitat.
3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu a en blanc; els conseliers també

podran abstenir-se de votar.

Article 24. l. Corresponen al Consell Executiu les atribucions se

güents:
a) Aprovar provisionalment el pla general i els programes d'actuació i

també les seves revisions anuals, i el pressupost, d'acord amb les previsions.
b) Aprovar inicialment els concerts i convenis amb la Mutualitat Nacio

nal de Previsió de l'Administració Local, la Seguretat Social, les Mutualitats

Laborals a altres entitats públiques a privades i també els acords de col

laboració que s'hi puguin establir, els quals sotmetrà a ratificació del Consell

General i de l'Ajuntament.
c) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les disposicions per al nome

nament del personal i les seves retribucions.

d) Aprovar nomenaments, ascensos, remuneracions i separacions del

personal fix, d'acord amb la plantilla aprovada i amb les prescripcions
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reglamentàries aplicables i proposar a l'òrgan competent de l'Ajuntament allò
que sigui procedent en relació al personal que tingui la condició de funcionari
municipal.

e) Exercitar tota mena d'accions, exempcions, recursos i reclamacions
judicials i administratives en defensa dels drets i interessos de l'Institut.

f) Aprovar l'estructura interna dels serveis i la distribució orgànica de
les funcions.

g) Adoptar totes les disposicions i mesures adequades per a la millor
organització i funcionament dels serveis.

2. També correspondran al Consell Executiu les facultats que el Consell
General li delegui.

Secció Tercera. Del President i el Vice-president

Article 25. Corresponen al President de l'Institut les atribucions se
güents:

a) Ostentar la representació de l'Alcalde en l'Institut i la d'aquest en els
actes que per la seva naturalesa o significació ho requereixin.

b) Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte al Consell Executiu en
la primera reunió que tingui lloc, les facultats que li són atribuïdes en l'apartate) de l'article anterior, i atorgar, si s'escau, els poders que calguin.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Execu
tiu i del Consell General, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.

d) Exercir la inspecció i la direcció superior de tots els serveis.
e) Nomenar i separar el personal eventual, interí o de suplències i fixar

la seva remuneració, d'acord amb la plantilla aprovada.
f) Corregir les faltes comeses pel personal, sense perjudici del que

disposa l'apartat d) de l'article anterior.
g) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments que tinguin

una durada no superior a un any o no exigeixin crèdits superiors als consignats en el pressupost anyal.
h) Formar el projecte de pressupost i elevar-lo al Consell General.
i) Atendre el desenvolupament i la gestió econòmica d'acord amb el

pressupost aprovat, l'autorització de les despeses i l'ordenació dels pagaments.

j) Aprovar la liquidació dels ingressos i les despeses pendents a la fi de
l'exercici i disposar la seva incorporació al pressupost següent.

k) Retre el compte general del pressupost i el compte d'administració
del patrimoni.

I) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al
compliment dels acords del Consell Executiu.

m) Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui de la
competència de l'Institut i que no sigui reservat de forma expressa a altres
dels seus òrgans.

Article 26. l. El President suspendrà provisionalment l'execució dels
acords del Consell Executiu i del Consell General en els casos següents:
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a) Quan recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència.

b) Quan siguin contràries als interessos generals del Municipi o del

propi Institut.

c) Quan constitueixin una infracció manifesta de les Lleis.

2. La suspensió s'haurà de decretar dins els sis dies següents a aquell en

què s'hagi adoptat l'acord i es comunicarà immediatament a l'Alcalde junta

ment amb els antecedents del cas. L'Alcalde confirmarà o revocarà la suspen

sió en el termini de sis dies. La suspensió s'entendrà confirmada quan no hi

hagi resolució de l'Alcaldia en el termini indicat.

3. En el supòsit que l'Alcalde confirmi la suspensió s'atendrà a allò

disposat per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

Article 27. El Vice-president suplirà el President i n'assumirà les atribu

cions en els casos de vacant, absència o malaltia. Exercirà a més, les funcions

que li delegui el President per escrit, de les quals se'n donarà compte al

Consell Executiu.

Secció Quarta. Del gerent

Article 28. El gerent serà nomenat per l'Alcalde entre persones espe

cialment capacitades i a proposta en terna del Consell General. En el decret

de nomenament es fixaran les condicions laborals i la remuneració.

Article 29. El gerent dependrà del President i tindrà les funcions se

güents:
a) Representar administrativament l'Institut en els casos en què aquesta

representació no sigui assumida pel President, i relacionar-se amb altres

centres i institucions de caràcter assistencial.

b) Executar i fer complir els acords del Consell General, del Consell

Executiu i les disposicions de la Presidència.

c) Proposar nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses. san

cions i separacions del personal, subjectant-se als tràmits reglamentaris.

d) Adscriure i traslladar el personal als diversos centres i dependències

de l'Institut.

e) Exercir la direcció superior i la inspecció dels serveis i dependències

i el comandament de tot el personal.
f) Vetllar per la millora del mètodes de treball i per la introdució de les

innovacions tecnològiques adequades i també per la conservació i el manteni

ment dels centres i de les seves instal·lacions i equipaments i per l'optimitza

ció de les despeses.
g) Assistir a les reunions del Consell General.

h) Les altres funcions que el Consell Executiu i el President li deleguin,

de les seves respectives atribucions.

i) Redactar, conjuntament amb el secretari, el projecte de memòria de

l'Institut per sotmetre'l a la deliberació del Consell General.
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CAPÍTOL V. DEL PERSONAL I DE L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS

Article 30. 1. L'Institut disposarà del personal necessari per al compli
ment de la seva comesa; el seu nombre, categoria i funcions quedaran
determinades en la plantilla formulada pel Consell General i aprovada per l'A
juntament.

2. En la plantilla de personal es determinarà la remuneració cor

responent a cada categoria.
3. El nomenament del personal fix de totes les categories, qualsevol que

sigui el centre, òrgan o lloc de treball on hagi de ser destinat, correspon al
President i el del personal interí, eventual o de suplències, al gerent.

4. L'ingrés del personal de plantilla s'efectuarà exclusivament mitjan
çant els procediments de selecció aprovats en les seves normes bàsiques pel
Consell General, amb el fi de garantir la seva capacitat i preparació i el
principi de pública concurrència. La convocatòria específica serà realitzada
pel Consell Executiu. Els aspirants hauran de reunir els requisits de titulació
acadèmica o professional i, en el seu cas, les condicions d'especialització que
es determinin per a cada plaça.

6. El personal interí, temporal o eventual o de suplències, no podrà
passar a la condició de personal fix o de plantilla si no s'ajusta als procedi
ments i requisits a què es refereix el paràgraf anterior.

6. La vinculació del personal amb l'Institut, excepció feta dels funciona
ris municipals a què es refereix l'article 32, serà de caràcter laboral, amb els
drets i obligacions establerts per les reglamentacions generals del treball, els
que resultin dels convenis collectius aplicables i els específicament convin
guts en el moment de la seva contractació.

Article 31. l. La iniciació dels tràmits per a l'atorgament de convenis
col-lectius de treball i la participació en les reunions que a l'efecte es

convoquin, requeriran l'acord previ del Consell Executiu, el qual haurà d'estar
assabentat de les successives fases del procés fins al seu acabament.

2. L'aprovació d'aquests convenis correspon al Consell General, amb
ratificació posterior de la Corporació municipal.

Article 32. A proposta de l'Institut, l'Ajuntament podrà designar els
funcionaris que prestaran els seus serveis al PAMEM, en llocs de treball
corresponents a les seves categories oficials. Estaran subjectes a la normativa
i a la disciplina de l'Institut en allò que es refereix a l'exercici del seu treball,
però sense quedar desvinculats de la relació de càrrec públic amb l'Ajunta
ment; i conservaran, per tant, tots els drets actius i passius que dimanen
d'aquesta relació.

Article 33. Els funcionaris municipals a què es refereix l'article 16
exerciran les seves funcions en l'Institut, sense perjudici de les que cor

responguin als llocs de treball que ocupen en l'Ajuntament.

Article 34. L'Institut està facultat per organitzar, perfeccionar i ampliar
els seus serveis, determinar la seva estructura interna i configurar els diver-
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sos llocs de treball i també per establir convenis amb qualsevol institució,
entitat o professional sanitari, per tal de facilitar i millorar l'assistència als seus

titulars i beneficiaris.

Tot això, atenint-se a les disponibilitats de la plantilla aprovada, als crèdits

consignats en el pressupost i a les normes que a l'efecte s'estableixin en el

Reglament de serveis i de règim interior.

CAPÍTOL VI. DELS BÉNS I DELS MITJANS ECONÒMICS

Article 35. Constitueixen el Patrimoni de l'Institut:

a) Els béns que li adscrigui l'Ajuntament en ús, els quals conservaran la

seva qualificació jurídica originària.
b) Els que l'Institut adquireixi per qualsevol títollegítim.

Article 36. Els recursos de l'Institut seran:

a) Els productes i rendiments del seu patrimoni
b) Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la

Corporació
c) Les taxes per la prestació dels serveis

d) Els acomptes, préstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o parti
culars

e) Els donatius, subvencions o auxilis

f) Els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa

legal aplicable

CAPÍTOL VII. DELS DIPÒSITS DE FONS, LA INTERVENCIÓ
I LA COMPTABILITAT

Secció Primera. Dels dipòsits de fons

Article 37. 1. Els fons de l'Institut es conservaran en comptes corrents

bancaris, degudament intervinguts i oberts al seu nom.

2. Els documents necessaris per disposar dels fons de compte corrent

seran firmats conjuntament pel gerent i l'interventor, i setmanalment es

donarà compte al President de l'import dels ingressos i pagaments fets i de la

situació dels fons mitjançant el corresponent arqueig.

Secció Segona. De la intervenció i la comptabilitat

Article 38. Els ingressos i despeses de l'Institut seran intervinguts i

comptabilitzats per l'interventor de fons de l'Ajuntament, que exercirà la

pertinent fiscalització de la gestió econòmica, la qual podrà delegar en un

funcionari municipal amb la titulació adient, adscrit a la Intervenció.

Article 39. Es portarà comptabilitat de la situació i gestió econòmica en

llibres i registres adequats, per tal que en qualsevol moment es pugui donar

87



raó de les operacions pressupostàries, patrimonials i de valor independents o

auxiliars, dels quals es deduiran els comptes generals que s'han de retre,

Article 40. l. El President retrà, a la terminació de cada exercici

econòmic, el compte general del Pressupost, al qual s'acompanyarà la liquida
ció corresponent, i el compte d'administració del patrirnoni.

2, Cada trimestre natural el Consell Executiu elevarà a l'Alcaldia:

a) Arqueig tancat al darrer dia del trimestre,

b) Estat de les altes i baixes del personal durant el trimestre, amb detall

de les quantitats satisfetes en concepte de sous, remuneracions, hores extraor

dinàries, productivitat, dietes i qualsevol altre concepte,
c) Examen dels nivells obtinguts en el desenvolupament de la progra

mació establerta,

CAPÍTOL VIII. DELS PRESSUPOSTOS

Article 41. L'Institut disposarà per a cada exercici econòmic d'un pres

supost que s'integrarà en el Pressupost general de l'Ajuntament.

Article 42. L'estat de despeses del pressupost de l'Institut comprendrà
les previsions necessàries per atendre el normal funcionament dels serveis,
l'adquisició de materials i altres elements necessaris per a la seva prestació i

dels béns no inventariables en general; per al manteniment i reparació ordinà
ria dels edificis, instal-lacions i equipaments tècnics; per a les retribucions i

altres atencions de personal; per al pagament d'interessos, amortització d'em

prèstits i per a les altres despeses de caràcter ordinari i per a l'adquisició de
béns de capital que en constitueixin el patrimoni considerat a l'article 35,

Article 43. 1. Els dèficits que eventualment puguin produir-se en qual
sevol exercici econòmic, exceptuant que pugui prescindir-se de crèdits

disponibles del pressupost de l'exercici corrent, seran assumits per l'Ajunta
ment en la forma i termini que acordi la Corporació municipal.

2, El pagament dels havers de tot el personal de l'Institut, inclòs el

sotmès a la legislació laboral, gaudirà de la preferència que li atribueix la

normativa vigent.

CAPÍTOL IX. DE L'EXCEDENT I DE LES RESERVES

Article 44. El superàvit que pugui resultar de la liquidació del pressu
post, es destinarà a la constitució del Fons de l'Institut, i la resta podrà ser

utilitzada per a modificacions de crèdit dins el pressupost vigent.

Article 45. l. Es destinarà un mínim del vint per cent del superàvit per
a la constitució d'un fons de reserva, fins arribar a la meitat de la valoració
dels béns adscrits o transferits a l'Institut com a mínim i que figurin en el

compte d'administració del patrimoni.
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2. Els fons de reserva es comptabilitzaran com a valors independents i

auxiliars del pressupost.
3. Aquest fons constituirà una disponibilitat per fer front a la millora dels

edificis, installacions, equipaments dels Centres i serveis de l'Institut, o

qualsevol altra finalitat prevista reglamentàriament.

Article 46. Les operacions que s'efectuïn amb càrrec al fons de reserva

hauran de ser proposats pel President i aprovats pel Consell General.

CAPÍTOL X. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I DE LA DISSOLUCIÓ DE L'INSTITUT

Article 47. La modificació dels Estatuts es realitzarà amb els mateixos

tràmits i requisits exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la

normativa vigent.

Article 48. l. L'Institut tindrà una durada indefinida en funció de

l'acompliment de les finalitats per a les quals es constitueix.

2. L'Institut podrà ser dissolt:

a) Quan l'Ajuntament consideri procedent modificar la forma de presta
ció de l'assistència sanitària als seus funcionaris i pensionistes.

b) Perquè resulti impossible l'aplicació per al seus fins, dels mitjans i

activitats de què disposa.
3. La dissolució serà acordada per l'Ajuntament i requerirà un informe

previ del Consell General de l'Institut.

Article 49. En dissoldre's l'Institut, l'Ajuntament li succeirà universal

ment; i el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en

l'actiu, revertirà a la Corporació municipal.

Article 50. L'acord de dissolució de l'Institut no serà efectiu fins que la

Corporació municipal no hagi establert la forma ulterior de prestació de

l'assistència sanitària als seus funcionaris i pensionistes.
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INSTITUT MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990)
(GM núm. 19 de la de juny de 1990)

TÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS DE L'INSTITUT

Article 1. L'IMRB és un organisme autònom de caràcter administratiu

creat per l'Ajuntament de Barcelona i dotat de personalitat jurídica pública i

patrimoni independent per al desenvolupament de les comeses que s'indi

quen en aquests Estatuts.

Article 2. Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial del

Municipi de Barcelona, l'Institut té la consideració d'òrgan tècnico-jurídic de

gestió de l'Ajuntament.

Article 3. L'actuació de l'Institut es regirà per aquests Estatuts i, si no

n'hi ha, per allò que disposen els articles 85.3 b) de la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local, 237 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local

de Catalunya, 85 a 88 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, 40

de la Llei de Règim Especial d'aquest Municipi i 78 i 80 del seu Reglament
d'Organització i Administració.

Article 4. 1. L'Institut tindrà com a finalitat exclusiva la collaboració en

les funcions de recaptació voluntària o per via de constrenyiment dels

impostos, taxes, contribucions especials, recàrrecs, preus públics i producte
de multes i sancions que, com a ens de Dret públic, corresponen a l'Ajunta
ment de Barcelona d'acord amb les normes vigents.

2. Per al compliment d'aquesta finalitat l'Institut:

a) donarà assistència administrativa i tècnica al recaptador municipal, a

qui correspon la titularitat de la funció de recaptació, en la instrucció i

substanciació dels procediments de cobrament voluntari o per via de constre

nyiment; i

b) actuarà com a instrument operatiu del recaptador esmentat, en l'exer

cici de les funcions que li són competents en matèria de recaptació i, per això,
efectuarà tota mena de treballs administratius, tècnics, comptables, informà

tics i de tractament de la informació en general; de relació amb els òrgans de

l'Administració municipal i amb els Jutjats i Autoritats, Registres de la Propie
tat i entitats públiques o privades relacionades amb la matèria esmentada;
d'informació dels contribuents i de comunicació amb els subjectes a procedi
ments de constrenyiment; i d'execució material dels actes que condueixen a

l'aprehensió, dipòsit i alienació dels béns embargats.
3. L'Institut tindrà cura, especialment, de:

a) L'adequada mecanització amb la finalitat de la transparència compta
ble i el control de les seves actuacions.
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b) La utilització de les entitats financeres com a entitats auxiliars per a

l'ingrés dels dèbits corresponents a l'Ajuntament.
4, L'Institut coordinarà la seva activitat amb les diferents administracions

i organismes que, per raó de la matèria, puguin ser considerades concurrents,

Article 5. Per aconseguir el seu objectiu, i amb independència de les
funcions tuïtives reservades als òrgans de govern de l'Ajuntament, l'Institut

estarà facultat per:
a) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i immobles,
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Atorgar concerts i convenis amb tota mena de persones públiques i

privades,
d) .Contraure obligacions i concertar crèdits,

e) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats públiques a de particu-
lars,

f) Contractar obres, serveis i subministraments.

g) Contractar personal laboral.

h) Aprovar la seva pròpia organització interna,

i) Exercir accions judicials i adrninistratives.

j) Efectuar tota mena d'actes a negocis jurídics congruents amb la
finalitat de la institució,

Article 6. La durada de l'Institut serà indefinida,

Article 7. L'Institut Municipal de Recaptació tindrà el seu domicili social

a Barcelona, carrer de Ferran, 34,

TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I ATRIBUCIONS

Capítol primer. Òrgans de Govern de l'Institut

Article 8. Els òrgans de govern de l'IMRB són els següents:
a) Consell d'Administració

b) President i Vice-president
c) Director

Capítol segon. El Consell d'Administració

Article 9. 1. El Consell d'Administració és l'òrgan suprem de l'Institut i

n'assumeix el govern general.
Estarà format per un nombre de membres no inferior a vuit i superior a

dotze, Almenys una quarta part del nombre de Consellers seran membres de
la Corporació Municipal designats pel seu President; els Consellers no Regi
dors seran nomenats per l'Alcalde d'entre persones de reconeguda compe
tència en les matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut, entre els quals
s'inclourà, en tot cas, el Tresorer de Fons Municipal.
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2. El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació muni

cipal.

Article 10. El President i el Vice-president del Consell seran designats
per l'Alcalde i el seu nomenament haurà de recaure sobre els membres del

Consell d'Administració que siguin Regidors.

Article 11. 1. Actuarà com Secretari del Consell d'Administració el

Secretari General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari

municipal llicenciat en Dret.

2. El Secretari assistirà a les reunions del Consell d'Administració amb

veu però sense vot.

3. Correspon al Secretari estendre les actes de les reunions, expedir els

certificats i prestar l'assessorament jurídic i administratiu sempre que se li ho

requereixi.
4. També assistiran a les reunions amb veu i sense vot l'Interventor de

Fons de la Corporació o funcionari en qui delegui, el Director de l'Institut i els

tècnics que el president consideri convenients.

6. A efectes de garantir la coordinació de l'activitat de l'Institut amb les

de les diferents Àrees, sectors i organismes autònoms municipals que liquidin
tributs i preus o imposin multes i de vetllar pel compliment dels acords i

programes aprovats pels òrgans rectors de l'IMRB, el Consell de'Administra

ció designarà un Conseller Delegat, càrrec que normalment recaurà en el

Coordinador de Serveis o el responsable de l'Àrea d'Hisenda.
El Conseller Delegat tindrà les atribucions especials que li confereixi el

Consell d'Administració i/o el delegui el President.

Secció primera. Atribucions

Article IZ. Corresponen al Consell d'Administració les atribucions se

güents:
l. Aprovar inicialment el pla general i el programa d'actuació, corn

també les seves modificacions i revisions.

2. Aprovar les propostes inicials dels pressupostos d'ingressos i despe
ses anuals i trametre-les a l'Ajuntament per a la seva inclusió en l'expedient
d'aprovació del Pressupost General.

3. Proposar al Consell Plenari Municipall'adquisició, l'alienació, la ces

sió o gravamen de béns immobles en tots els casos, i les inversions en valors

mobiliaris, o la seva alienació, si excedeixen del 10 % del pressupost de

l'Institut, i també acordar la inversió i l'alienació de valors mobiliaris quan no

superin el percentatge esmentat.

4. Autoritzar les despeses i atorgar els contractes de tota mena la

durada dels quals excedeixi d'un any, i resoldre les qüestions incidentals dels

contractes esmentats.

6. Acordar les emissions de deute, les operacions de crèdit i els contrac

tes de tresoreria que comprometin menys del 3 % del pressupost.
6. Aprovar les transferències de crèdit que no ultrapassin conjuntament

el 6 % del pressupost de l'exercici.
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7. Sollicitar de l'Ajuntament l'autorització per a les transferències de

quantia superior a l'assignada en el pressupost i l'aprovació d'habilitacions i

suplements de crèdits.

8. Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i la memòria anual

d'actuació.
9. Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes de modificació

dels Estatuts.

10. Aprovar els reglaments de règim interior.

Il. Sotmetre a l'aprovació de l' Ajuntament la plantilla pressupostària i el

règim general per al nomenament i retribució del personal, i també els Pactes

de Condicions Laborals i Convenis Collectius.

12. Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions

judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de l'Institut.

Secció Segona. Funcionament

Article 13. I. El Consell d'Administració es reunirà quan ho consideri

necessari el seu President, ho disposi l'Alcalde o ho sol·liciti la tercera part
dels seus membres; i com a mínim, una vegada al trimestre.

2. Les reunions es faran quan hi concorri com a mínim, ja sigui en la

primera com en la segona convocatòria, un terç del nombre de Consellers, i no

podran fer-se sense l'assistència del President i del Secretari o de qui
legalment els substitueixi.

En qualsevol cas ha d'assistir-hi la meitat dels membres, que mai no seran

menys de tres.

3. Les convocatòries hauran de fer-se amb una antelació mínima de tres

dies hàbils i s'inclourà a la convocatòria l'ordre del dia de la reunió cor

responent.

Article 14. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels Consellers

presents, i decidirà el cas d'empat el vot de qualitat del President.

Capítol tercer. El President i el Vice-president

Article 15. Correspondrà al President de l'Institut, a més de les facultats

que li delegui el Consell d'Administració, les atribucions que s'indiquen a con

tinuació:
I. Ostentar la representació permanent de l'Alcalde en l'Institut i la de

l'Institut en els actes que ho requereixin pel seu significat, com també exercir

tot tipus d'accions legals en els casos d'urgència, de les quals donarà compte
al Consell d'Administració en la primera reunió que es faci.

2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, redactar l'ordre

del dia, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el vot de qualitat.
3. Exercir la direcció i inspecció superior de tots els serveis i activitats

de l'Institut, i vetllarà per la seva adequada realització d'acord amb el que es

disposa en aquests Estatuts.

4. Autoritzar les despeses i atorgar els contractes de tota mena que
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comprometin més del 3 % del pressupost i la durada dels quals no excedeixi
d'un any, i resoldre les qüestions incidentals dels contractes esmentats,

6, La contractació del personal de l'Institut.
6, L'ordenació de la sanció d'acomiadament del personallaboral.
7, La incoació d'expedients disciplinaris al personal funcionari per falta

greu o molt greu,

Article 16. El Vice-president substituirà el President i assumirà les
seves atribucions en el cas d'absència, vacant o malaltia,

Capítol quart. El Director

Article 17. El Director de l'Institut serà designat per l'Alcalde i podrà
recaure aquest càrrec en la persona que exerceixi les funcions de Recaptador
municipal.

Tindrà les funcions següents:
a) L'execució dels acords del Consell d'Administració,
b) La direcció de tots els serveis de l'Institut.

c) Autoritzar les despeses i atorgar els contractes de tota mena l'import
del qual no ultrapassi el 3 % del pressupost i la seva durada no excedeixi d'un

any, i també resoldre les qüestions incidentals derivades dels contractes es

mentats,

d) L'ordenació de les despeses que tinguin consignació expressa i

responguin a obligacions degudament contretes per l'Institut.

e) La proposta de contractació, de promoció i de remuneració del perso-
nal.

f) La sanció del personal laboral, amb excepció de l'acomiadament.

g) Aquelles altres que el President o el Consell d'Administració li

delegui o encarregui,
h) La sanció al personal funcionari per falta lleu,

TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 18. El patrimoni de l'Institut estarà integrat:
a) Pels béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament, els quals conservaran la

seva qualificació jurídica originària i la seva propietat no passarà a l'Institut;
b) Pels béns i els drets que adquireixi per qualsevol títol leqítim.

Article 19. Per al compliment de les seves finalitats, l'Institut comptarà
amb els recursos econòmics seqüents:

a) Els productes i rendiment del seu patrimoni.
b) Les despeses dels procediments de constrenyiment liquidades amb

estricta subjecció al que es disposa en el Reglament General de Recaptació,
c) L'aportació inicial i les subvencions anuals de l'Ajuntament amb

càrrec als pressupostos de la Corporació.
d) Els donatius, auxilis i subvencions.
e) Les bestretes, els préstecs i els crèdits que obtingui d'entitats oficials

o particulars,
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f) Tots els altres que li puguin ser atribuïts d'acord amb les normes vi

gents.

Article 20. El Pressupost de l'Institut serà aprovat inicialment pel Con

sell d'Administració i prendrà com a base l'avantprojecte elaborat pel Direc

tor i, definitivament, pel Consell Plenari, i l'integrarà en el General de l'Ajunta
ment.

Article 21. El control i la fiscalització de la gestió econòmica-financera

correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, qui podrà delegar les seves

facultats en un funcionari municipal amb la titulació adequada, adscrit a la In

tervenció.

Article 22. Els fons de l'Institut seran custodiats per la Tresoreria

municipal, directament a en comptes corrents bancàries, degudament inter

vinguts, oberts a nom de l'Institut.

Article 23. I. La comptabilitat de l'Institut es portarà amb independèn
cia de la que reflecteixi la situació de la recaptació municipal.

2. La comptabilitat de l'Institut es desenvoluparà de manera que permeti
l'estudi de les despeses i rendiments del servei, d'acord amb les directrius se

güents:
a) Fixació de les despeses analítiques
b) Uniformitat dels models

c) Utilització al màxim de la mecanització administrativa.

d) Control de la Intervenció de Fans.

Article 24. l. La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Admi

nistració mitjançant balanç anual i compte de liquidació del pressupost de

l'exercici, que serà sotmès al Consell Plenari de l'Ajuntament.
2. Cada trimestre natural el Consell d'Administració elevarà a l'Alcaldia:

a) Un balanç de situació estès fins l'últim dia del trimestre.

b) Relació de les altes i les baixes del personal durant el trimestre, amb

indicació de les quantitats satisfetes en concepte de sou, de remuneracions,

d'hores extraordinàries, de productivitat, de dietes i de qualsevol altre

concepte retribuïdor, i també les satisfetes per estudis a treballs encarregats
a persones diferents de les integrants de la plantilla de l'Institut.

c) Examen dels nivells obtinguts en el desenvolupament de la progra
mació establerta.

TÍTOL IV. ORGANITZACIÓ I PERSONAL

Article 25. l. L'Institut disposarà del personal necessari per al compli
ment de les seves comeses i el seu nombre, categoria, funcions i condicions

laborals seran determinats en la plantilla formalitzada pel Consell d'Adminis-

tració i aprovada per l'òrgan municipal corresponent.
'

2. L'ingrés del personal de plantilla s'efectuarà seguint els procediments
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de selecció, que en tot cas respectaran els principis d'igualtat, de mèrit, de
capacitat i de publicitat. Els aspirants hauran de reunir els requisits de
titulació acadèmica o professional i, si s'escau, les condicions d'especialitat
que es determinen per a cada plaça,

Article 26. l. La contractació del personal de l'Institut s'efectuarà amb
subjecció a les normes del Dret laboral d'acord amb la plantilla i la relació
dels seus llocs de treball.

2, També es podrà autoritzar, mitjançant l'oportú conveni econòmic
entre l'Institut i l'Ajuntament, que determinades tasques o llocs de treball
siguin desenvolupades per funcionaris en comissió de servei,

Article 27. El personal al servei de l'IMRB no podrà percebre cap premi
de cobrament. No obstant això, es podran establir, amb càrrec al pressupost
de l'Institut, complements de productivitat destinats a retribuir l'especial
rendiment, l'activitat extraordinària i el seu interès o iniciativa,

TÍTOL V. FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 28. L'Ajuntament es reserva les facultats tuïtives següents:
1. Correspondrà al Consell Plenari de la Corporació l'aprovació de:
a) El pla general, el programa d'actuació i els pressupostos de l'Institut.
b) Les plantilles pressupostàries, el règim general de retribucions i les

formes de contractació i nomenament del personal.
c) L'apellació al crèdit públic, l'emissió d'obligacions i els contractes de

tresoreria que comprometin més del 3 % del pressupost.
d) Les adquisicions, les alienacions, les cessions o els gravàmens dels

immobles que integren el patrimoni de l'Institut i les inversions en valors
mobiliaris i la seva alienació, si excedeixen del l O % del pressupost anual.

e) Les habilitacions i suplements de crèdit procedents de l'Ajuntament i
les transferències de crèdit que ultrapassin el 5 % del pressupost de l'Insti
tut.

f) La memòria i rendiment de comptes anuals,
g) Les propostes de modificació dels Estatuts,
2, Correspondrà a l'Alcalde el coneixement dels assumptes que s'in

clouen en l'ordre del dia de les reunions del Consell d'Administració i dels
seus acords corresponents,

A aquest efecte, el President transmetrà a l'Alcaldia l'ordre del dia de les
reunions del Consell amb setanta-dues hores d'anticipació al dia que hagi de
tenir lloc, i els textos dels acords a les quaranta-vuit hores següents a la fi del
Consell.

També correspon a l'Alcalde el coneixement del balanç de situació de
cada trimestre i dels globals de l'exercici econòmic,

Article 29. L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell d'Administració i les resolucions

dels altres òrgans d'administració de l'Institut quan consideri que recauen
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sobre assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris als

interessos generals de l'Ajuntament o del mateix Institut o constitueixin

infracció manifesta de les lleis.

b) Reclamar dels òrgans de govern i de l'administració de l'Institut tota

mena d'informes o documents.

c) Ordenar les inspeccions, que consideri convenients.

TÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC

Article 30. I. Contra els actes dels òrgans de govern de l'Institut es

podrà interposar recurs en via administrativa davant l'Alcalde, en els terminis

i amb els efectes que estableix l'article 142 del Reglament d'Organització i

Administració de Barcelona.

2. Els actes propis de la funció recaptadora seran susceptibles dels

recursos que en cada moment processal corresponguin, de conformitat amb

les lleis.

TÍTOL VII. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I L'EXTINCIÓ
DE L'INSTITUT

Article 31. La modificació dels Estatuts s'ajustarà als mateixos tràmits

seguits per a la seva aprovació.

Article 32. L'Institut podrà ser extingit en qualsevol moment per acord

del Consell Plenari municipal.

Article 33. En extingir-se l'Institut, l'Ajuntament li succeirà universal

ment.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

la. El personal actualment adscrit a la Unitat Operativa de Recaptació
de la Dipositaria de Fons s'adscriu a l'Institut. Igualment hi quedarà adscrit el

personal que en la data d'entrada en vigor de l'Institut hi estigui fent algunes
de les tasques definides en l'article 4 d'aquests Estatuts.

Els funcionaris que, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, passin a

prestar serveis a l'Institut mantindran la situació de servei actiu segons allò

establert en l'article 307.2 de là Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de

Règim Local de Catalunya.
2a. El personal laboral que estava al servei dels agents executius de

l'Ajuntament de Barcelona i que es va integrar mitjançant subrogació per

acord del 13 d'abril de 1989, s'integrarà a l'IMRB, i se'n respectaran les

condicions laborals actuals fins al moment en què l'Institut disposi de conveni
propi.
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INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990)
(GM núm. 19 de 10 de juny de 1990)

TÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Article 1. L'Institut Municipal d'Urbanisme és un organisme autònom de
caràcter administratiu creat per l'Ajuntament de Barcelona, dotat de persona
litat jurídica pública per al desenvolupament de les comeses que es determi
nen en aquests Estatuts.

Article 2. L'actuació de l'organisme autònom es regirà per aquests
Estatuts i, en el seu defecte, pel que disposen els articles 85.3 b) de la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, 237 de la Llei 8/1987, de
Règim Especial d'aquest Municipi i Legislació complementària.

Article 3. I. L'objecte de l'organisme autònom és la gestió de les
inversions destinades a la realització de les actuacions urbanístiques que
determini l'Ajuntament i s'incloguin, a l'efecte, en el Catàleg aprovat pel
Consell Plenari.

2. Seran funcions de l'organisme autònom, en relació amb les actuacions
urbanístiques incloses en el Catàleg, i d'acord amb els corresponents instru
ments urbanístics elaborats i aprovats per l'Ajuntament:

a) Contractar obres i serveis.
b) Aprovar les certificacions d'obra o servei.
c) Formalitzar l'adquisició, per compte de l'Ajuntament, de terrenys i

edificacions per qualsevol mitjà legal, inclosa l'expropiació, i assumir-ne les
obligacions econòmiques dimanants.

d) Contractar els serveis d'assistència tècnica i els encàrrecs a tercers,
d'elaboració de projectes relatius als sistemes de gestió urbanística, d'urba
nització i d'obres o edificis públics.

3. Per complir la seva comesa i sens perjudici de les funcions tuïtives
reservades als òrgans de govern de l'Ajuntament, l'organisme autònom estarà
facultat per:

a) Tramitar els processos de licitació i adjudicar els contractes d'obres i
serveis; formalitzar aquests contractes en document administratiu, i elevar-los,
si s'escau, a escriptura pública; autoritzar i disposar despeses, reconèixer
obligacions, i ordenar i realitzar pagaments.

b) Atorgar concerts i convenis amb persones públiques o privades,
prèvia autorització de l'òrgan municipal competent, amb independència del
que estableixin els apartats a) i d) del punt anterior.

c) Concertar operacions de crèdit de qualsevol espècie, prèvia auto
rització pels òrgans competents de la Corporació.
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d) Concertar operacions de tresoreria amb bancs i entitats financeres.

En el supòsit que aquestes operacions superin en el seu conjunt els 100.000.000

de pessetes, requeriran l'autorització de l'òrgan competent de la Corporació.
e) Exercitar accions judicials i administratives i realitzar tota classe

d'actes i negocis jurídics congruents amb les finalitats de l'organisme autò

nom.

Article 4. La durada de l'organisme autònom s'ajustarà al complet
acabament de les actuacions urbanístiques encomanades i a la consumació

dels contractes corresponents.

Article 5. L'organisme autònom tindrà el seu domicili a Barcelona, Plaça

Lesseps, 12.

TÍTOL II. ELS ÒRGANS DE GOVERN DE L'ORGANISME AUTÒNOM I

LES SEVES ATRIBUCIONS

Article 6. Els òrgans de govern de l'organisme autònom són els se-

güents:
a) Consell d'Administració.

b) President i Vice-president.
c) Director.

Article 7. 1. El Consell d'Administració és l'òrgan suprem de l'Institut i

assumeix el seu govern general.
Estarà integrat per un total de 12 membres, designats pel President de la

Corporació, el qual nomenarà així mateix les persones que, en qualitat
d'observadors, amb veu però sense vot, podran assistir a les sessions del

Consell. Almenys la meitat del nombre de Consellers seran membres de la

Corporació Municipal.
El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació Munici-

pal.
Actuarà com a Secretari del Consell d'Administració el Secretari General

de l'Ajuntament o persona en qui delegui.
També assistiran a les runions, amb veu i sense vot, l'Interventor de Fons

de la Corporació o persona en qui delegui, el Director de l'Institut i els tècnics

que el President consideri pertinents.
2. Corresponen al Consell d'Administració les atribucions següents:
a) Aprovar les propostes inicials dels pressupostos d'ingressos i despe

ses anuals, i remetre-les a l'Ajuntament per a llur inclusió a l'expedient

d'aprovació del Pressupost General.

b) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i la Memòria anual

d'actuació.
c) Adjudicar els contractes d'obres i serveis que superin els límits de la

competència assignada a l'Alcalde, i donar-ne t compte periòdicament a

l'òrgan competent de l'Ajuntament.
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d) Aprovar les transferències de crèdit que impliquin canvi de Capítol,
amb subjecció, en tot cas, al que resulti de les determinacions establertes en

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

e) Concertar i formalitzar les operacions de crèdit i de tresoreria, en els
termes de l'article tercer, 3,c) i d).

f) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes de modificació
dels Estatuts.

g) Aprovar el canvi del domicili social de l'organisme autònom.
3. El Consell d'Administració es reunirà quan ho consideri oportú el seu

President, ho disposi l'Alcalde o ho sol·liciti la tercera part dels seus membres;
i, com a mínim, dos cops a l'any.

Article 8. l. El President i el Vice-president del Consell seran desig
nats per l'Alcalde i el seu nomenament haurà de recaure sobre membres del
Consell d'Administració que siguin Regidors.

2. Correspondran al President de l'institut, a més de les facultats que li

delegui el Consell d'Administració, les atribucions que a continuació s'indi

quen:
a) Ostentar la representació permanent de l'Alcalde en l'organisme

autònom i la de l'organisme autònom en els actes que ho requereixin pel seu

significat.
b) Presidir les meses de licitacions.

c) Adjudicar, dins dels límits de la competència de l'Alcalde, els con

tractes d'obres i serveis i formalitzar-los a través de document administratiu i,
quan s'escaigui, d'escriptura pública, i donar-ne compte en la següent sessió
del Consell d'Administració, amb independència del que estableix l'article
9,2,c).

d) Autoritzar i ordenar pagaments.
e) Ostentar la firma i actuar en nom de l'organisme autònom davant les

entitats financeres i organismes de l'Administració.
f) Exercir tota classe d'accions, excepcions, recursos i reclamacions

judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de l'organisme
autònom, i atorgar poders a favor de lletrats i procuradors causídics, així com

apoderaments especials per a assumptes o negocis jurídics determinats.

g) Totes aquelles per les quals està facultat l'organisme i que no estiguin
expressament atribuïdes a un altre òrgan.

3. El Vice-president substituirà el President i assumirà les seves atribu
cions en cas d'absència, vacant o malaltia.

Article 9. l. El Director de l'organisme autònom serà designat per
l'Alcalde a proposta del President.

2. El Director tindrà les funcions següents:
a) Representació administrativa de l'organisme autònom per a l'exercici

de les seves pròpies funcions i d'aquelles que li encomanin altres òrgans.
b) Coordinació de l'activitat de l'organisme autònom amb les Àrees,

Districtes i organismes municipals.
c) Atorgament i formalització dels contractes de serveis la quantia dels

quals no superi el 60 % dels límits imposats a la contractació directa.
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d) Aprovació de certificacions i factures, i ordenació dels pagaments

que tinguin consignació expressa i responguin a obligacions degudament
contretes per l'organisme autònom.

e) Aprovació de transferències de crèdit que no suposin canvis de capítol,
i donar-ne compte al President.

f) Preparació de la memòria i pressupostos de l'organisme autònom així

com de la liquidació i estat de comptes.
g) Gestió de la comptabilitat de l'organisme autònom d'acord amb les

prescripcions legals, amb l'elaboració del Pla Comptable i l'elevació a l'Ajun
tament per a la seva aprovació.

3. El President podrà delegar totalment o parcialment en el Director de

l'organisme autònom les funcions de presidència de les meses de licitació i de

formalització dels contractes de qualsevol classe, i, per a casos d'urgència, les

esmentades a l'apartat f) de l'article 8.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I RÈGIM ECONÒMIC

Article 10. L'organisme autònom disposarà del suport tècnic i adminis

tratiu precís dels serveis de I'Ambit d'Urbanisme, Obres i Serveis, el qual
destinarà els recursos humans imprescindibles per garantir-ne l'adequat fun

cionament.

Article 11. Per al compliment de les seves finalitats l'organisme autò

nom comptarà amb:

a) Els crèdits per a les inversions destinades a la realització de les

actuacions urbanístiques incloses en el Catàleg aprovat pel Consell Plenari;

b) Els crèdits ordinaris i extraordinaris que l'Ajuntament acordi transfe

rir-li per a l'exercici de les seves funcions.

Article 12. El Pressupost de l'organisme autònom serà aprovat inicial

ment pel Consell d'Administració; tindrà com a base l'avantprojecte elaborat

pel Director, i serà transmès a l'Ajuntament abans dels 15 de setembre de

cada any, juntament amb la documentació que es detalla a la Llei 39/88, de 28

de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i disposicions que la desple

guen.

Article 13. La intervenció dels ingressos i despeses de l'organisme
autònom correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament.

Article 14. l. La comptabilitat de l'organisme autònom se sotmetrà al

règim de comptabilitat pública, en els termes establerts per les normes vi

gents.
2. Els ingressos i despeses corresponents al funcionament de l'organis

me autònom i els imputables a la gestió de les inversions destinades a les

actuacions urbanístiques encomanades per la Corporació, seran objecte de
comptabilització diferenciada.

102



Article 15. l. La liquidació dels pressupostos serà elaborada pel Di
rector de l'organisme autònom, sotmesa a informe de l'Interventor, aprovada
inicialment pel Regidor-Gerent i remesa a l'Ajuntament abans de 1'1 de març
per a la seva aprovació pel President de la Corporació.

2. Els estats i comptes anuals seran proposats inicialment pel Regidor
Gerent de l'organisme autònom i enviats a l'Ajuntament als efectes establerts
a l'article 193 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

TÍTOL IV. FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 16. L'Ajuntament es reserva les facultats tuïtives següents:
l. Correspondrà al Ple de la Corporació:
a) L'aprovació del programa d'actuació de l'organisme autònom i, espe

cíficament, del Catàleg d'actuacions urbanístiques, la gestió del qual consti
tueix l'objecte exclusiu de l'organisme.

b) L'aprovació dels seus pressupostos juntament amb els de l'Ajunta-
ment.

c) L'autorització de les operacions de crèdit.
d) L'aprovació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit.
e) Les transferències de crèdit que impliquin canvi de Grup de Fun-

ció.

f) Aprovació de la liquidació anual de comptes i la Memòria anual.
g) L'aprovació de les propostes de modificació dels Estatuts.
2. L'Alcalde podrà:
a) Suspendre els actes i resolucions dels òrgans de govern de l'organis

me autònom quan consideri que recauen sobre assumptes que excedeixin de
la seva competència, siguin contraris als interessos generals de l'Ajuntament o
del mateix organisme, o constitueixin infracció manifesta de les lleis.

b) Reclamar als òrgans de govern i administració de l'organisme autò
nom tota classe d'informes o documents.

c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.

TÍTOL V. RÈGIM JURÍDIC

Article 17. Contra els actes dels òrgans de govern de l'organisme
autònom es podrà interposar recurs en via administrativa davant l'Alcalde, en
els terminis i amb els efectes que estableix l'article 142 del Reglament
d'Organització i Administració de Barcelona.

TÍTOL VI. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I L'EXTINCIÓ DE L'ORGA
NISME AUTÒNOM

Article 18. La modificació dels Estatuts haurà d'ajustar-se als mateixos
tràmits seguits per a la seva aprovació.
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Article 20. En extingir-se l'organisme autònom, l'Ajuntament li succeirà

universalment.

Article 19. L'organisme autònom podrà ser extingit, en qualsevol mo

ment, per acord del Consell Plenari Municipal, per la finalització de les

actuacions que constitueixin el seu objecte social o per transformació de la

manera de gestió.
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PATRONAT MUNICIPAL DE GUARDERIES D'INFANTS

(Estatuts aprovats per acord del Consell plenari d'I de desembre de 1977)

I. NATURALESA I FINALITATS

Article 1. El Patronat Municipal de Guarderies d'Infants és una institució
de l'Ajuntament de Barcelona constituïda com a Fundació Pública, amb
personalitat jurídica i patrimoni propi.

Article 2. El Patronat té per objecte atendre les necessitats de la Ciutat
de Barcelona en relació amb el servei de Guarderies d'infants, i promoure i
vetllar per la qualitat psicopedagògica i sanitària dels esmentats centres.

Article 3. Per poder aconseguir els objectius esmentats, el Patronat
dirigirà primordialment la seva actuació en la mesura que li ho permetin les
seves possibilitats, a:

a) el coneixement constant de les necessitats veritables de les guarde
ries d'infants, mitjançant els estudis adequats que serveixin de base a la
corresponent (planificació).

b) la creació de guarderies d'infants dins el terme municipal de Barcelo-
na;

c) el manteniment de les guarderies d'infants de l'Ajuntament que ja
existeixen actualment, a les que puguin crear-se en un futur pel Patronat;

d) l'aprovació de normes per l'absorbència pel Patronat de les Guarde
ries privades que així ho sol-licitin;

e) el finançament mitjançant subvencions i altres ajudes econòmiques
del servei de guarderies que ja estigui prestat per entitats privades a per
particulars mentre no siguin «absorbides» pel Patronat sempre que els esmen
tats centres actuïn sense afany de lucre i compleixin amb les normes d'actua
ció que s'aprovin pel Patronat. Aquest finançament s'atorgarà amb prioritat a
les guarderies que es trobin en tràmit d'absorció pel Patronat;

f) l'elaboració de les normes d'actuació de les guarderies, necessàries
per a garantir el compliment de les finalitats psicopedagògiques, socials i
sanitàries exigibles; i

<,

g) la inspecció i assessorament tècnic de les guarderies, tant de les
pròpies i de les subvencionades pel Patronat, així com d'aquelles que ho sol
licitin.

Article 4. Per a les esmentades finalitats el Patronat:
a) construirà a adquirirà, en propietat a per fer-ne ús, locals aptes per a

poder-los dedicar a guarderies d'infants.
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b) condicionarà els esmentats locals amb mobiliari i installacions neces

sàries per al desenvolupament de la funció a la que en tot cas es destinin;

c) contractarà el personal especialitzat necessari per a la prestació dels

serveis, atenent els criteris de formació, experiència, i titulació que fixin les

normes elaborades pels òrgans de la Fundació.

d) sol·licitarà tota classe d'ajudes econòmiques o de qualsevol altra

mena, necessàries o convenients per a l'acompliment de les seves finalitats.

e) atorgarà subvencions o altres ajudes;
f) exercirà la inspecció a què es refereix l'apartat g) de l'article 3r.

g) coordinarà l'actuació de les guarderies pròpies i d'aquelles sota la

seva tutela a l'objecte d'obtenir els nivells més alts d'eficàcia

h) promourà l'adequada formació d'educadors de les guarderies d'in

fants;
i) desenvoluparà quantes activitats siguin necessàries per l'assoliment

de les finalitats del Patronat.

Article 5. En relació amb el preceptuat en els anteriors articles el

Patronat podrà:
a) adquirir i posseir tota classe de béns, alienar-los i gravar-los;

b) administrar el seu patrimoni;
c) acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i

altres ajudes de l'Estat, de corporacions públiques o de particulars;

d) atorgar ajudes i subvencions a institucions, que prestin el servei de

guarderies;
e) contractar obres, servei i subministres; i establir tota mena d'obligan-

ces;

f) exercitar accions judicials i administratives; i

g) tots els actes que siguin necessaris per a aconseguir els objectius ex

pressats.

Article 6. L'actuació del Patronat es regirà pel que es disposa en els

articles 85 a 88 del Reglament de les Corporacions Locals.

Article 7. El Patronat tindrà el seu domicili a la casa seu de l'excel

lentíssim Ajuntament de Barcelona.

II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 8. Els òrgans de govern de la Fundació seran:

a) el Consell del Patronat;

b) el President, i

c) el Director.

Article 9. l. El Consell del Patronat assumirà el govern i la gestió

superior del Patronat.

2. El Consell estarà integrat per:

a) tres consellers regidors de l'Ajuntament, designats per la Comissió'

Municipal Executiva;
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b) vuit consellers, designats igualment per la Comissió Municipal Execu
tiva; sis d'elles (entre) persones de reconeguda competència en les matèries
que són objecte del Patronat o que representin entitats que prestin el servei
de guarderies a Barcelona, per haver estat aquells degudament elegits pels
seus representants, i sempre que les precitades entitats siguin de les sotmeses
a la tutela del Patronat; i els dos restants (entre) particulars o representants
d'organismes o entitats que coadjuvin al sosteniment de la Fundació amb
aportacions econòmiques d'importància.

c) el Delegat de Serveis al qual pertanyen, per raó de la seva competèn
cia, les matèries pròpies del Patronat.

Article 10. l. El Batlle, designarà el President i el Vice-President entre
els consellers. El President haurà de pertanyer al grup a) de l'article ante
rior.

2. Els consellers podran ésser canviats en qualsevol moment per la
Comissió Municipal Executiva.

Article 11. Actuarà de Secretari del Consell del Patronat el Secretari
General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipal
llicenciat en Dret.

Article 12. El Consell del Patronat es reunirà almenys una vegada al
mes i altrament, sempre que ho cregui necessari el seu President, quan ho
disposi el Batlle i a petició d'una tercera part dels consellers.

Article 13. Correspondran al Consell del Patronat les funcions següents:
a) aprovar, els programes d'actuació proposats pel Director que hagin

de realitzar-se;
b) aprovar la contractació per a adquisicions, inversions o alienacions de

béns, per obres i subministres, sempre que la quantia total de qualsevol dels
esmentats contractes ultrapassi el 5 per 100 del pressupost anual, o tinguin
aquells una duració superior a un any; sense perjudici de la necessària aprovació
posterior per l'Ajuntament en els supòsits de l'art. 28, 2 e) d'aquests Estatuts;

c) aprovar inicialment els projectes dels Pressupostos per a la seva

posterior aprovació definitiva i desenvolupar la gestió econòmica adient a ells
mateixos.

d) transferències i crèdits;
e) sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla del personal;
f) proposar a l'Alcalde el nomenament del Director;
g) sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla de personal;
h) nomenar el personal del Patronat, a proposta de la Direcció i aprovar

les condicions dels contractes que a l'efecte hagi d'atorgar el President;
i) imposar, en el seu cas, la sanció d'acomiadament;
j) accionar i excepcionar en tota classe de judicis i comparèixer davant

qualsevol jutjat, tribunal, autoritat i organisme en defensa dels interessos
encomanats al Patronat;

k) adoptar les mesures adequades per la millor organització i funciona
ment del Patronat, i
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I) donar compte anualment a l'Ajuntament de la tasca realitzada mitjan
çant memòria iníormativa

Article 14. Correspondrà al President del Patronat:

a) ostentar la representació permanent del Batlle en el Patronat, i les

d'aquest en els actes i contractes en que ell mateix hi intervingui;
b) els actes esmentats en l'apartat j) de l'art. 13, en casos d'urgència,

donant compte al Consell en la primera reunió que celebri;

c) convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell,

dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de qualitat;
d) la superior inspecció i direcció de tots els serveis;

e) ordenar els pagaments, dins de les normes d'execució del pressupost
del Patronat;

f) la contractació en els casos de l'art. 13, b) sempre que la duració no

ultrapassi d'un any o la seva quantia no sigui superior al cinc per cent del

Pressupost ordinari i la resolució de qüestions incidentals en tota classe de

contractes;

g) atorgar els contractes de prestació de serveis amb les persones i en

els termes aprovats pel Consell;
h) incoar expedients disciplinaris i imposar sancions al personal del

Patronat; la d'acomiadament correspondrà al Consell;

i) resoldre els assumptes de la competència del Patronat no atribuïts a

autoritats o organismes de classe superior o a altres òrgans d'aquell.

Article 15. El President adoptarà, en cas d'urgència sempre que no

pugui reunir-se prèviament el Consell, les mesures que estimi necessàries,

donant compte immediata al Batlle i al Consell del Patronat en la primera
reunió ordinària que es celebri, o en l'extraordinària que a l'efecte es convo-'

qui,
També donarà compte el President a l'esmentat Consell, en tot cas dels

actes a .que es refereixen els apartats e) a h) de l'article anterior.

Article 16. El Vice-president substituirá el President i assumirà les

seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia, i exercirà les

funcions que li delegui el President, per escrit, donant compte al Consell del

Patronat.

Article 17. I. El Director serà designat pel Batlle a proposta en terna

del Consell del Patronat.

2, El Patronat atorgarà a favor del Director un contracte relatiu a les

condicions del seu nomenament i prestació de serveis exclòs de tot vincle

administratiu o laboral per període que no excedeixi de deu anys, al terme

dels quals podrà ésser prorrogat.

Article 18. Correspondrà al Director:

a) executar els acords del Consell del Patronat;

b) formular propostes de quants actes corresponguin al Consell o al seu '

President, de conformitat als articles 13 i 14,

108



c) dirigir i inspeccionar tots els serveis i dependències del Patronat;
d) la direcció de tot el personal;
e) assistir amb veu però sense vot a les reunions del Consell del Parro-

nat;
f) signar la correspondència i documents de tràmit;
g) els actes de gestió del Patronat;
h) els altres actes que el Consell del Patronat o el seu President li

deleguin, dins de les seves atribucions.

III. BÉNS I MITJANS ECONÒMICS

Article 19. Constituirà el patrimoni del Patronat:

a) els béns que li adscrigui l'Ajuntament en ús, conservant la qualificació
jurídica originària;

b) els altres béns que el Patronat adquireix per qualsevol títollegítim.

Article 20. Els recursos del Patronat estaran constiuïts per:
a) els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del seu patrimoni;
b) l'aportació que li assigni l'Ajuntament en els pressupostos;
c) les subvencions i aportacions de l'Estat, corporacíons públiques,

entitats o particulars;
d) els avenços, prèstecs, i crèdits que obtinguin i

e) tots els altres que li puguin ésser atribuïts segons dret.

Article 21. El pressupost per cada exercici econòmic, coincident amb el
de l'Ajuntament, serà nodrit amb els ingressos previstos i s'estarà a allò que es

disposa en els art. 78 del Reglament d'Organització i Administració Municipal i
65 i 66 del Reglament d'Hisenda Municipal de Barcelona.

Article 22. l. El Projecte de pressupost serà aprovat inicialment pel
Consell del Patronat, prenent com a base l'avantprojecte elaborat per l'Inter
ventor de cabals i el Director.

2. L'esmentat projecte serà elevat a l'Ajuntament per a la seva aprovació
pel Consell ple.

Article 23. Els cabals del Patronat seran custodiats en comptes bancaris

degudament intervinguts i oberts al seu nom.

Article 24. L'Interventor de cabals exercirà la pertinent fiscalització de
la gestió econòmica i podrà delegar en un funcionari municipal adscrit a

Intervenció amb categoria no inferior a la de Cap de Negociat.

Article 25. La comptabilitat es desenvoluparà de forma que permeti
l'estudi del cost i rendiment dels serveis.

Article 26. La rendició de comptes correspondrà al Consell del Patronat
mitjançant un balanç anyal que es sotmetrà a l'aprovació del Consell Ple de

l'Ajuntament.
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IV. PERSONAL

Article 27. El Patronat disposarà del personal necessari, la quantitat del

qual, categoria i funcions es determinaran en les plantilles formades pel
Consell del Patronat i aprovades per l'Ajuntament.

2. De cap manera podran expedir-se nomenaments en propietat ni

satisfer remuneracions per ocupacions o càrrecs que no figurin en plantilla.
3. La relació jurídica de l'esmentat personal amb el Patronat, amb

l'excepció del Director, serà de caràcter laboral.

V. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 28. l. La funció directora i tutelar del Patronat correspondrà a

l'Ajuntament. el qual l'exercirà mitjançant els seus òrgans competents, en

aplicació d'allò que es disposa en els articles 87 del Reglament de Serveis de

les Corporacions Locals i 78, 2, d) i 80, 3 del Reglament d'Organització i

Administració municipal.
2. Les facultats tutelars comprendran:
Ir. l'aprovació de:

a) els programes d'actuació del Patronat i les seves possibles modifica

cions, així com la memòria informativa anual;

b) la plantilla del personal i les seves retribucions;

c) els pressupostos, la formació dels quals hauran d'ajustar-se a allò que

es disposa en els articles 65 i 66 del Reglament d'Hisenda Municipal;

d) els comptes anuals;
e) l'adquisició, alienació, cessió o gravamen de béns immobles en tot

cas; així com les inversions en valors mobiliaris o la seva alienació quan

ultrapassin della per 100 del pressupost anual.

f) la determinació dels actes de gestió.
2n. El coneixement de:

a) els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reunions del

Consell del Patronat;

b) els acords del Consell del Patronat;
c) el balanç de comprovació corresponent a cada semestre natural i que

haurà de ser elevat a la Comissió Municipal Executiva, el mes següent dels

esmentats períodes,

Article 29. I. El President del Consell del Patronat remetrà a l'Alcaldia

l'ordre del dia de les reunions del Consell amb 2 dies d'antelació a la data

assenyalada per la seva celebració; i nota dels acords adoptats dins dels 3

dies següents al de la reunió. Els balanços semestrals i nivells de desenvolu

pament de la programació, dins del mes següent a cada semestre natural.

2. El Batlle podrà:
a) suspendre els acords del Consell del Patronat quant a judici d'aquell

recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris

als interessos generals del Municipi o del propi Patronat o constitueixin

infracció manifesta de les lleis, i
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b) recaptar dels òrgans de govern i administració del Patronat tota
classe d'informes i documents, així com ordenar les inspeccions que estimi
oportunes.

VI. RÈGIM JURÍDIC

Article 30. Els acords del Consell del Patronat i les resolucions de la
Presidència seran susceptibles en tot cas de recurs en via administrativa
davant del Batlle, en el termes que estableix l'article 142, 4 del Reglament
d'Organizació i Administració municipal.

VII. MODIFICACIÓ DEL ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT

Article 31. La modificació d'aquests Estatuts haurà d'ajustar-se als ma

teixos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 32. El Patronat podrà ésser dissolt quan ho estimi convenient
l'Ajuntament en l'exercici de la potestat reconeguda en l'article 30 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.

Article 33. En dissoldre's el Patronat, l'Ajuntament li succeirà universal
ment.
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PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE

(Estatuts aprovats per acord del Consell Ple de 2 de febrer de 1971)

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINS

Article 1. l, El Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona és una

institució de l'Ajuntament constituïda en forma de Fundació pública, amb

personalitat jurídica i patrimoni especia!.
2, L'activitat del Patronat es dirigirà als fins següents:
a) Promoció í, quan s'escaigui, construcció d'habitatges, amb protecció

estatal o sense, per atendre les necessitats derivades de l'execució del plans
urbanístics, de la renovació urbana i dels grups de població econòmicament
dèbils,

b) Remodelatge de zones suburbials i establiment de serveis de control
del barraquisme, (Redactat segons acord del Consell Ple de l4-III-1980, Vigent
des de l7-V-80,)

c) Promoció i cooperació amb les germandats, cooperatives, associa
cions i altres institucions que consideri convenients, per a la difusió de

l'habitatge popular; foment de l'edificació pel mateix constructor i col
laboració en la supressió del barraquisme,

d) Realització de les funcions d'àmbit municipal que se li encomanin
relatives a l'habitatge, a la població i a la política del sò!.

e) Investigació, informació, assessorament i collaboracíó en estudis i
activitats tècniques relacionades amb l'habitatge i l'urbanisme,

Article 2. L'actuació del Patronat es regirà pel que es disposa als
articles 85 a 88 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (de
17-VI-55); 73, 74 i 77 a 80 del Reglament d'Organització i Administració
municipal de 3 de desembre de 1964, i per les altres normes aplicables i pel
present estatut.

Article 3. En relació amb allò que es preveu a l'article 1,2 d'aquest
estatut, el Patronat podrà realitzar tots aquells actes que tendeixin als objec
tius següents:

a) adquirir i posseir béns de totes classes;
b) administrar el seu patrimoni;
c) contreure obligacions;
d) acceptar herències, llegats i donacions; obtenir subvencions, auxilis i

altres ajudes de l'Estat, de corporacions públiques o de particulars;
e) adquirir, administrar i disposar sobre béns mobles o immobles, fins i

tot alienar, gravar, hipotecar, constituir penyora i altres garanties;
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f) concertar operacions de crèdit en les distintes formes i emetre

obligacions amb avalo sense;

g) contractar obres, serveis i subministraments;
h) participar legalment en d'altres entitats, encara que es tracti de

societats mercantils, sempre que es dirigeixin a la consecució de fins anàlegs
als de la Fundació, així com en les entitats o societats urbanístiques col

laboradores previstes a la Llei sobre Règim del Sòl (els preceptes de la Llei

sobre Règim del Sòl de 12-V-56 van quedar integrats en el text refós de la Llei
sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana de 9-IV-76), el Reglament de les

Reparcellacions (de 7-IV-1966), i altres disposicions complementàries i pro
moure fins i tot la constitució d'aquest tipus d'entitats; i

i) exercitar accions judicials i administratives.

Article 5. Els òrgans de govern del Patronat seran:

a) El Consell d'Administració.

b) El President.

c) El gerent.

Article 4. La Fundació té la seu social a Barcelona, plaça de Lesseps, 12,
sense perjudici de l'establiment de delegacions en els grups de cases o

polígons d'actuació que promogui.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE PODER I LES SEVES ATRIBUCIONS

Secció Primera. Del Consell d'Administració

Article 9. Actuarà de secretari del Consell d'Administració el secretari

Article 6. El Consell d'Administració assumirà el govern i la gestió
superior del Patronat.

Article 7. El Consell serà integrat per:

a) Sis regidors designats per la Comissió municipal executiva, conforme

al que s'estableix al paràgraf 2 de l'art. 29 del Reglament d'Organització i

Administració Municipal (de 3-XII-1964).
b) Sis consellers designats per l'Alcalde entre persones de competència

reconeguda en les matèries que constitueixen l'objecte del Patronat.

c) El delegat de serveis al qual corresponen per raó de la seva compe
tència les matèries pròpies de la Fundació.

Article 8. 1. L'Alcalde designarà el President i vice-president entre els

consellers regidors.
2. Els consellers no regidors podran ser remoguts per l'Alcalde en

qualsevol moment.

3. La renovació del Consell es farà necessàriament al mateix temps que
la de la Corporació municipal.
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general de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipal
llicenciat en Dret i amb categoria no inferior a la de cap de negociat.

Article 10. El Consell d'Administració es reunirà almenys un cop al mes,

sempre que ho consideri necessari el seu President, quan ho disposi l'Alcalde
i a petició d'una tercera part dels consellers.

Article 11. Correspondran al Consell d'Administració les funcions se

güents:
a) Aprovar els plans generals d'acció i els programes periòdics d'actua

ció i les seves revisions anuals.
b) Aprovar els projectes d'obres, installacions o serveis de quantia

superior al tres per cent del pressupost ordinari.
c) Contractar i concedir obres, serveis o subministraments de duració

superior a cinc anys, o quan el seu import total, qualsevulla que sigui la part
que es contracti, del tres per cent del pressupost ordinari.

d) Acordar l'emissió de deute, operacions de crèdit i contractes de tre
soreria.

e) Formar els projectes del pressupost ordinari i dels extraordinaris per
a la seva aprovació reglamentària posterior i desenvolupar la gestió econòmi
ca conforme a aquests pressupostos.

f) Aprovar transferències de crèdits que no excedeixin en conjunt del
cinc per cent del respectiu pressupost durant l'exercici.

g) Sol·licitar autorització de l'Ajuntament per a transferències de quantia
superior a l'assenyalada a l'apartat anterior i per a l'aprovació d'habilitacions i
de suplements de crèdits.

h) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les modificacions d'aquests
estatuts i els reglaments de règim interior i altres normes de caràcter laboral
que resultessin de transcendència per al Patronat.

i) Proposar a l'Alcalde el nomenament del gerent.
j) Sotmetre la plantilla de personal a aprovació de l'Ajuntament; acordar

els nomenaments, ascensos, separacions i remuneracions d'aquest personal
amb subjecció a aquesta plantilla i determinacions que reglamentàriament
s'escaiguin i proposar a l'Ajuntament tot allò que sigui pertinent en relació
amb els qui tinguin la condició de funcionari municipal.

k) Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant
qualssevol jutjats, tribunals, autoritats i organismes en defensa dels interessos
encomanats al Patronat.

1) Adoptar les mesures adequades perquè l'organització i funcionament
del Patronat siguin els millors possibles.

11) Donar compte anualment a l'Ajuntament de la tasca realitzada mitjan
çant Memòria informativa.

Secció segona. Del President i vice-president del Consell

Article 12. Correspondrà al President del Consell d'Administració:
a) Ostentar la representació permanent de l'Alcalde en el Patronat i la

del Patronat als actes que per la seva significació ho considerés convenient,
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així com en els expressats a l'apartat k) de l'art. 11, en casos d'urgència, de la

qual cosa donarà compte al Consell en la primera reunió que celebri.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell,

dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.
c) La inspecció superior i la direcció de tots els serveis.

d) Ordenar els pagaments, dintre les normes d'execució del pressupost
del Patronat.

e) Contractar i concedir obres i serveis de duració inferior a cinc anys o

de quantia inferior al tres per cent del pressupost ordinari, i la resolució de

qüestions incidentals en tota mena de contractes.

f) Sancionar els empleats del Patronat.

g) Resoldre els assumptes de la competència del Patronat no atribuïts a

autoritats o organismes de rang superior o a altres òrgans.

Article 13. l. El President haurà de suspendre l'execució dels acords

del Consell d'Administració quan:
Ir. Recaiguin en assumptes que no sigui de la seva competència.
2n. Constitueixin delicte, siguin contraris a l'ordre públic, als interes

sos generals del Municipi o del mateix Patronat.

3r. Constitueixin una infracció manifesta de les lleis.

2. La suspensió s'haurà de decretar dintre els tres dies següents a aquell
en què s'hagi adoptat l'acord i serà comunicada immediatament a l'Alcalde,

junt amb els antecedents, el qualla confirmarà o revocarà, en el termini de les

quaranta-vuit hores següents, i s'entendrà revocada si, transcorregut aquest
termini, no recaigués la decisió de l'Alcaldia.

3. En el cas que l'Alcalde mantingui la suspensió, s'estarà a allò que

s'estableix per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

Article 14. El President adoptarà, en cas d'urgència les mesures que
consideri necessàries i en donarà compte immediata a l'Alcalde i el Consell

d'Administració en la primera reunió ordinària que celebri, o en l'extraordinà

ria que convoqui a l'efecte.

Article IS. El vice-president substituirà el President i n'assumirà les

atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia i exercirà les funcions

que li delegui el President, per escrit, i en donarà compte al Consell d'Admi

nistració.

Secció Tercera. Del gerent

Article 16. El gerent serà designat per l'Alcalde entre una terna proposa

da pel Consell d'Administració. El nomenament haurà de recaure bé en un

funcionari municipal tècnic de l'Administració especial, bé en un expert en la

matèria amb títol superior no pertanyent a l'Administració municipal. (Redacció

aprovada per acord del Consell Ple de 23-VII-79. Vigent des del 26-IX-1979.)

Article 17. Correspondrà al gerent executar els acords del Consell

d'Administració i els actes de gestió.
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CAPÍTOL m. BÉNS I MITJANS ECONÒMICS

Secció Primera. Del patrimoni

Article 18. Constituiran el patrimoni de la Fundació:
a) Els béns de l'Ajuntament que en l'actualitat figurin com a cedits al

Patronat Municipal de l'Habitatge sota qualsevol títol de l'actiu i passiu del
qual es fa càrrec la Fundació.

b) Els que li adscrigui l'Ajuntament en ús, conservant la seva qualifica
ció jurídica ordinària.

c) Els que la Fundació adquireixi sota qualsevol títol legítim.

Article 19. Els recursos del Patronat seran constituïts per:
a) Els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del seu patrimoni.
b) Les quantitats que per a la formació del Patrimoni Municipal del Sòlli

assigni l'Ajuntament.
c) Les subvencions i aportacions de l'Estat, corporacions públiques,

entitats o particulars.
d) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
e) Els altres que puguin ser-li atribuïts segons dret.

Secció Segona. Dels pressupostos

Article 20. El pressupost del Patronat per a cada exercici econòmic,
coincident amb el de l'Ajuntament, serà nodrit amb els ingressos previstos i
s'atindrà a allò que es disposa als articles 78 del Reglament d'Organització i
Administració municipal i 65 i 66 del Reglament de la Hisenda Municipal de
Barcelona (de 9-XI-1961).

Article 21. 1. El projecte de pressupost serà format pel Consell d'Ad
ministració, assistit per l'Interventor de fons municipals i el gerent, i prenent
com a base l'avantprojecte elaborat per tots dos.

2. Aquest projecte serà elevat a l'Ajuntament per a l'aprovació del
Consell Ple.

Article 22. l. El Patronat podrà formar pressupostos extraordinaris per
a realitzar una obra o grup d'obres o atendre despeses d'igual qualificació
que s'originin per circumstàncies anormals.

2. Podran nodrir-se els al-ludits pressupostos mitjantçant operacions de
crèdit, emissió de títols i amb fons d'altres procedències.

Secció Tercera. Dipòsit de fons

Article 23. Els fons del Patronat seran custodiats a la Dipositaria munici
pal, directament o en comptes corrents bancaris degudament intervinguts
oberts a nom del Patronat.
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Secció Quarta. Intervenció i comptabilitat

Article 24. Els ingressos i despeses del Patronat seran intervinguts i

comptabilitzats per l'Interventor de fons, el qual exercirà la pertinent fisca

lització de la gestió econòmica i podrà delegar en un funcionari municipal
adscrit a Intervenció amb categoria no inferior a la de Cap de Negociat.

Article 25. La comptabilitat es desenvoluparà de manera que permeti
l'estudi del cost i rendiment dels serveis.

Article 26. La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Adminis

tració mitjançant balanç anual que se sotmetrà a l'aprovació del Consell Ple de

l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV. DEL PERSONAL

Article 27. 1. El Patronat disposarà del personal necessari el nombre,
categoria i funcions del qual es determinaran en les plantilles formades pel
Consell d'Administració i aprovades per l'Ajuntament.

2. Els sous i altres emoluments es reflectiran en el pressupost del Patro

nat.

3. El nomenament del personal en totes les seves categories i per a

qualsevol lloc de treball l'efectuarà el Consell d'Administració i es durà a

terme exclusivament d'acord amb els procediments selectius que autoritza el

Reglament de Funcionaris d' Administració Local.

4. En cap cas no es podran expedir nomenaments en propietat ni satisfer
remuneracions per càrrecs a feines que no figurin a la plantilla.

5. No es podrà nomenar personal interí, temporer, eventual, de suplèn
cies a en qualsevol altre concepte que no sigui en propietat.

6. Per determinar la relació jurídica d'aquest personal amb el Patronat

s'estarà a allò que es disposa als articles 82 i 83 de la Llei sobre Règim Jurídic
de les entitats estatals autònomes, de 26 de desembre de 1958, en relació amb

l'article 40,2 de la Llei sobre Règim especial (de 23-V-1960).

CAPÍTOL V. FACULTATS D'INTERVENCIÓ
I TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 28. l. La funció directora i tuïtiva del Patronat correspondrà a

l'Ajuntament, qui l'exercirà mitjançant els seus òrgans competents, en aplica
ció d'allò que es disposa als articles 87 del Reglament de Serveis de les

Corporacions locals (de 17-VI-1955) i 78,2, d) i 80,3 del Reglament d'Organitza
ció i Administració municipal (de 13 de VI-1964)

2. Les facultats tutelars abraçaran:
ler. L'aprovació de:

a) El pla d'actuació de la Fundació i les seves possibles modificacions.

b) La plantilla del personal i les seves retribucions.
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c) Els convenis col·lectius de treball.
d) Els pressupostos de la Fundació, la formació dels quals s'haurà

d'ajustar al que es disposa als articles 65 i 66 del Reglament de la Hisenda
municipal.

e) Els comptes anuals.
f) L'alienació, cessió o gravamen de béns immobles sempre que no

constitueixi la simple realització de la finalitat específica assenyalada a la
Fundació.

g) La determinació dels actes de gestió.
h) L'apellació al crèdit públic i l'emissió d'obligacions.
2on. El coneixement de:

a) Els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reunions del
Consell d'Administració.

b) Els acords del Consell d'Administració, que es comunicaran a l'Alcal
dia en acabar la reunió.

c) El balanç de comprovació corresponent a cada trimestre natural i que
haurà de ser elevat a la Comissió municipal executiva, el mes següent al de
l'acabament de cada un dels esmentats períodes.

d) Els nivells obtinguts en el desenvolupament de la programació esta
blerta.

Article 29. l. El President del Consell d'Administració trametrà a
l'Alcaldia l'ordre del dia de les reunions del Consell en convocar-lo. El text
dels acords dintre de les setanta-dues hores de la seva celebració, i els
balanços trimestrals i nivells de desenvolupament de la programació, dintre el
mes següent a cada trimestre natural.

2. L'Alcalde podrà
a) Suspendre els acords del Consell d'Administració quan a parer seu

recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència, siguin contraris
als interessos generals del Municipi o de la mateixa Fundació o constitueixin
infracció manifesta de les lleis conforme a allò disposat per la legislació de
Règim local.

b) Demanar als òrgans de govern i administració del Patronat tota mena
d'informes i documents, així com ordenar les inspeccions que consideri opor
tunes.

CAPÍTOL VI. RÈGIM JURÍDIC
Article 30. Els acords del Consell d'Administració i les resolucions de la

Presidència seran susceptibles en tot cas de recurs via administrativa davant
l'Alcalde, en els termes que estableix l'article 142,4 del Reglament d'Orga
nització i Administració municipal (de 3-XII-l964).

CAPÍTOL VII. REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Article 31. El Patronat redactarà un Reglament de règim interior que
haurà de sotmetre a l'aprovació del Consell ple i en el qual desenvoluparà les
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normes d'actuació dels òrgans de govern de la Fundació, règim de reunions i

altres particularitats que calguin, en relació amb les facultats atribuïdes.

CAPÍTOL VIII. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS
I DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT

Article 32. La modificació d'aquests estatuts s'haurà d'ajustar als matei

xos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 33. El Patronat podrà ser dissolt:

a) Quan ho consideri convenient l'Ajuntament a causa de la modificació
del sistema de gestió del servei municipal, en l'exercici de la potestat
reconeguda a l'article 30 del Reglament de Serveis de les Corporacions locals

(de l7-VI-1955).
b) Perquè ja s'hagi aconseguit l'objectiu per al qual es constitueix la

Fundació.

c) Perquè resulti impossible aplicar a aquest objectiu l'activitat i mitjans
de què disposi.

Article 34. I. En dissoldre's la Fundació, l'Ajuntament li succeirà univer

salment, i a ell revertirà tota la dotació amb els increments i aportacions que
constin a l'actiu de la institució dissolta.

2. En cas tant de supressió com d'ampliació d'alguna de les activitats

que desenvolupa el Patronat, dins el marc de les finalitats assignades per
l'article 1,2 d'aquests estatuts, l'Ajuntament absorbirà o transferirà, segons

que correspongui respectivament, tant el personal adscrit a les esmentades

activitats, amb l'adient modificació de plantilles, com les dotacions econòmi

ques corresponents. (Aprovat pel Consell ple de 23-XII-1980, vigent des del
13-V-1981.)
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DISPOSICIONS TRANSITÓRIES

Primera. l. La Fundació succeirà universalment a l'òrgan de gestió
denominat Patronat Municipal de l'Habitatge amb la incorporació del seu actiu

i subrogació en les seves obligacions.

2. L'Alcaldia, a proposta del Consell d'Administració, adoptarà les dispo
sicions pertinents per a l'efectivitat de la transmissió de l'actiu i passiu, drets i

obligacions de l'actual Patronat a la Fundació amb previsió de les situacions

de tot tipus que es poguessin presentar. (Aprovat pel Consell ple de 25-12-80.

Vigent des del 13-5-81.)

Segona. La Fundació iniciarà les seves activitats dintre el termini màxim

dels trenta dies següents al d'haver adoptat l'acord procedent el Consell ple
de l'Ajuntament i simultàniament quedarà dissolt el Patronat Municipal de

l'Habitatge.



ORGANISMES AUTÒNOMS DE CARÀCTER
COMERCIAL, INDUSTRIAL O FINANCER



INSTITUT MUNICIPAL BARCELONA ESPECTACLES

(Estatuts aprovats pel Consell Plenari en sessió del l O de març de 1989)
(GM núm. 13 de 20 d'abril de 1989)

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FINALITAT DE LA INSTITUCIÓ

Article 1. l. L'Institut Municipal Barcelona Espectacles és un organis
me autònom, de caràcter comercial i de serveis, amb personalitat jurídica
pública, fundat per l'Ajuntament de Barcelona, per al desenvolupament de les
tasques que es determinen en aquests Estatuts,

2, Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial del Municipi de
Barcelona, l'Institut té la consideració d'òrgan tècnico-jurídic de l'Ajuntament.

3, L'Institut es regirà per aquests Estatuts, i també pel que disposen la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local, la Llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, la Llei 39/1988, d'Hisendes Locals, el Text refós de la
Llei General Pressupostària, de 23 de setembre de 1988, el Reglament de
Serveis de les Corporacions Locals, el Reglament d'Organització i Administra
ció d'aquest Municipi i altres disposicions que siguin d'aplicació,

Article 2. l. L'Institut té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni
independent, organització estructurada en programes específics lligats al món
de l'espectacle i de l'animació cultural, i capacitat d'actuació necessària per al
compliment de les seves finalitats,

2, Sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, cor

responen a l'Institut l'organització i administració del Servei i, en particular,
les atribucions següents:

a) Administrar el seu patrimoni
b) Contreure obligacions
c) Acceptar heretatges, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis

i l'ajut de l'Estat, de les corporacions públiques i dels particulars,
d) Reglamentar el seu propi funcionament.
e) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i

tot traspassar, gravar, hipotecar, constituir penyores i altres qaranties.
f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre

obligacions amb avalo sense aval.
g) Contractar personal, serveis i subministraments.
h) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de socie

tats mercantils, sempre que tinguin com a finalitat la consecució d'objectius
afins als de l'Institut.

i) Exercitar accions judicials i adrninistratives.

Article 3. L'Institut Municipal Barcelona Espectacles té per objecte:
- Dur a terme i gestionar els encàrrecs de l'Ajuntament de Barcelona en
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relació amb les activitats culturals públiques d'interès de ciutat connectades

amb l'àmbit de l'espectacle i la festa.
- Contribuir a la defensa dels valors sòcio-culturals de la Ciutat.

- Potenciar el desenvolupament de l'activitat cultural per a tothom,

- Optimitzar el cost i el rendiment de les activitats que es programen,

- Instar les autoritats i els organismes competents per a la tramitació

d'ajuts i concerts econòmics per al finançament d'activitats i programes cultu

rals,
- Gestionar, promocionar i executar tots aquells programes específics

lligats al món de l'espectacle i de l'animació cultural que puguin beneficiar

l'oferta cultural.
- Gestionar les installacions i els equipaments municipals o amb partici

pació municipal que se li atribueixin dins l'àmbit de l'espectacle,

Article 4. Per al compliment de les seves finalitats l'Institut comptarà
amb el recursos econòmics següents:

I. Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la

Corporació
2, Les subvencions que aportin totes les entitats i organismes de caràc

ter oficial o particular a les finalitats de l'Institut.

3, Els ingressos que es puguin obtenir per la utilització dels serveis que

presti l'Institut.

4, Les donacions i els llegats a l'Institut que hagin estat acceptats pel

Consell d'Administració,

S, Els productes del seu patrimoni:
6, Tots els altres que se li puguin atribuir de conformitat amb la

normativa legal aplicable,

Article 5. L'Institut té la seva seu al municipi de Barcelona, al Palau de la

Virreina, Rambla, núm. 99,

Article 6. L'Institut podrà subscriure directament, d'acord amb el dret

civil i mercantil, sense sotmetre's als procediments administratius de selecció

de contractistes, els contractes d'obres, serveis i subministraments d'una

durada no superior a cinc anys o d'una quantia no superior aIlS % del pressu

post.
La resta de contractes quedarà subjecte a les normes administratives

sobre contractació,

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I LES SEVES ATRIBUCIONS

Article 7. La direcció i l'administració de l'Institut Municipal Barcelona

Espectacles, estarà format pels òrgans següents:
I. El Consell d'Administració

2, El President

3, La Comissió Permanent

4, El Director
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Secció primera. Del Consell d'Administració

Article 8. I. El Consell d'Administració assumeix el governament i la
gestió superior de l'Institut i estarà integrat pels membres següents:

a) Sis representants de l'Ajuntament de Barcelona, designats per l'Alcal
dia, dels quals tres, com a mínim, seran Regidors,

b) Sis consellers, nomenats per l'Alcalde, entre persones de reconeguda
competència en les matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut.

c) El Coordinador de Serveis que correspongui per raó de les seves

competències,
2, El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació Muni

cipal.

Article 9. El President i Vice-president del Consell seran designats per
l'Alcalde i el seu nomenament haurà de recaure en membres del Consell que
siguin Regidors,

Article 10. l. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu

però sense vot, redactarà les actes de les sessions i assessorà jurídicament
sempre que se'l requereixi per fer-ho,

2, També hi assistiran, amb veu però sense vot, l'Interventor de Fons de
la Corporació, a el funcionari en qui delegui, i el Director de l'Institut.

Article Il. L'Alcalde, a proposta del President del Consell, podrà nome
nar els assessors del Consell d'Administració que consideri convenients;
aquest assessors assistiran a les reunions i podran intervenir en les delibera
cions, sense dret al vot,

Article 12. I. El Consell d'Administració es reunirà dos cops a l'any com
a mínim, sempre que ho consideri necessari el President. També s'haurà de
reunir quan ho disposi l'Alcalde a a petició d'una tercera part dels consellers,

2, Les reunions no podran realitzar-se sense l'assistència del President i
del Secretari a dels que de manera reglamentària els substitueixin i en

qualsevol supòsit hauran de ser-hi presents:
a) Set membres del Consell en primera convocatòria, quatre dels quals

hauran der ser de representació municipal.
b) Quatre membres, com a mínim, en segona convocatòria, dos dels

quals hauran de ser de representació municipal, mitja hora més tard de
l'anunciada per a la primera convocatòria,

3, Les convocatòries hauran de cursar-se als membres del Consell i a les
persones a què es refereixen els articles 10 i II, amb una antelació mínima de
tres dies hàbils; en la convocatòria s'inclourà el corresponent ordre del dia de
la reunió,

Article 13. l. Els acords seran adoptats per majoria simple dels Conse
llers presents, entenent-se com a talla que es produeix quan els vots a favor
superen els vots en contra, L'aprovació a modificació dels reglaments de
règim interior requerirà la majoria simple del nombre legal dels membres,
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2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si es torna a produir,
decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu a negatiu. Els Consellers també podran
abstenir-se de votar.

Article 14. Corresponen al Consell d'Administració les atribucions se

güents:

l. Determinar la política de gestió d'acord amb les línies d'actuació, els

plans i programes fixats per l'Ajuntament.
2. Aprovar la proposta inicial dels pressupostos d'ingressos i de despe

ses anuals i tenir cura de la seva tramesa al Consell Plenari de l'Ajuntament

per a l'aprovació definitiva.

3. Proposar la modificació dels Estatuts.

4. Aprovar els reglaments de règim interior.

5. Proposar el nomenament del Director, com també la seva separació.
6. Aprovar les propostes inicials pel que fa als estats i comptes de

l'Entitat i tenir cura de la seva tramesa al Consell Plenari de l'Ajuntament; i

també aprovar la memòria anual, l'inventari i el balanç.
7. Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament de Barcelona la plantilla de

personal i el règim per al seu nomenament i la seva retribució.

8. Acceptar o refusar les donacions a llegats fets a favor de l'Institut.

9. Contractar i concedir obres, serveis i subministraments d'una durada

superior a cinc anys o de quantia superior al15 % del pressupost i resoldre les

qüestions incidentals dels contractes esmentats.

l O, Proposar al Consell Plenari l'adquisició, alienació, cessió a gravamen

de béns immobles en tots els casos i les inversions en valors mobiliaris, o la

seva alienació, si excedeixen del 10 % del pressupost anual de l'Institut i

també acordar la inversió i l'alienació de valors mobiliaris quan no excedeixin

dels percentatges esmentats.

II. Constituir comissions especials amb consellers i/o professionals, per

estudiar, analitzar i suggerir solucions a temes concrets de l'àmbit de compe

tències de l'Institut.

12. Exercir tota mena d'accions, execucions, recursos i reclamacions

judicials i administratives en defensa dels drets i interessos de l'Institut.

13. Aprovar les propostes inicials pel que fa als expedients de crèdit

extraordinari a de suplement de crèdit i trametre-les al Consell Plenari per a

la seva aprovació definitiva. Les Bases d'execució dels Pressupostos regula

ran, pel que fa a l'òrgan competent, el règim de transferències de crèdit.

Article 15. El Consell d'Administració nomenarà la Comissió Permanent

amb un màxim de cinc dels seus membres, i a més fixarà la delegació de

facultats que consideri oportuna.

Secció segona. Del President i Vice-president del Consell

Article 16. Correspondrà al President del Consell d'Administració:

a) Exercir la representació permanent de l'Alcalde en l'Institut i la de
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l'Institut en els actes que per la seva significació ho requereixin.
b) Exercir, en cas d'urgència i donant-ne compte al Consell d'Adminis

tració en la primera sessió que efectuï, la facultat que li atribueix l'apartat 12
de l'article 14.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell,
dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

d) Exercir la inspecció superior i la direcció de tots els serveis.

e) Ordenar els pagaments, dins les normes d'actuació del pressupost de
l'Institut.

f) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments de durada no

superior a cinc anys i de quantia no superior al-If % del pressupost ordinari, i
també les resolucions de qüestions incidentals dels contractes esmentats.

g) Resoldre els assumptes de la competència de l'Institut no atribuïts a

autoritats, organismes de rang superior a altres òrgans.
h) Nomenar els directors artístics i els altres responsables dels progra

mes específics.
i) Retre els estats i comptes de l'Entitat

Article 17. I. El President haurà de suspendre provisionalment l'exe
cució dels acords del Consell d'Administració quan:

a) Recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència.
b) Constitueixin delicte, siguin contraris a l'ordre públic, als interessos

generals del Municipi a al mateix Institut.

c) Constitueixin una infracció manifesta de les lleis.
2. La suspensió s'haurà de decretar en els tres dies següents a aquell en

què s'hagi adoptat l'acord i serà comunicada immediatament, juntament amb
els antecedents, a l'Alcaldia que la confirmarà a revocarà en el termini de les
quaranta hores següents. S'entendrà confirmada quan no recaigui resolució de
l'Alcaldia en el termini esmentat.

3. En el cas que l'Alcalde confirmi la suspensió, es remetrà a allò que
s'estableix per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

Article 18. El Vice-president substituirà el President i assumirà les
seves atribucions en els casos de vacant, absència a malaltia i exercirà les
funcions que li delegui el President per escrit, de les quals se'n donarà
compte al Consell d'Administració.

Article 19. El President a si s'escau el Consell d'Administració, podrà
decidir a acordar la delegació en l'execució d'algunes de les competències
que els són pròpies en algun dels membres del Consell, i se'n donarà compte
a l'Alcalde.

.

Secció tercera. De la Comissió Permanent

Article 20. l. La Comissió Permanent és l'Òrgan de gestió superior de
l'Institut i estarà integrada pels membres següents:

a) Cinc membres del Consell d'Administració.
b) El Director.
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2, També hi participaran amb veu però sense vot, l'Interventor Delegat
quan se'l convoqui i el Secretari, qui redactarà les actes de les sessions i
assessorarà jurídicament quan sigui requerit a l'efecte,

Article 21. La Comissió Permanent serà presidida pel President del
Consell d'Administració a pel Conseller que aquest nomeni,

Article 22. Serà d'aplicació a les reunions de la Comissió Permanent allò

que es disposa en l'article 10 d'aqusts Estatuts,

Article 23. l. Corresponen a la Comissió Permanent les atribucions se

güents:
a) Presentar al Consell d'Administració el pla general, els programes

d'actuació i també les seves revisions anuals i el pressupost, d'acord amb les

previsions,
b) Presentar al Consell d'Administració les disposicions per al nomena

ment del personal i les seves retribucions.

c) Presentar al Consell d'Administració els nomenaments, ascensos,
remuneracions i separacions del personal fix, d'acord amb la plantilla aprova
da i amb les prescripcions aplicables, i sotmetre al Consell d'Administració tot
allò que sigui procedent en relació amb el personal que tingui la condició de
funcionari municipal.

d) Exercitar tota mena d'accions, exempcions, recursos i reclamacions
judicials i administratives en defensa dels drets i interessos de l'Institut.

e) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració de l'estructura
interna dels programes i serveis i la distribució orgànica de les funcions,

f) Adoptar totes les decisions i mesures adequades per a la millor
organització i funcionament de les activitats,

g) Exigir l'acompliment de responsabilitats dels titulars i membres dels
òrgans de govern i d'administració de l'Institut,

h) Aprovar i donar compte al Consell d'Administració de la signatura de
contractes comercials de qualsevol naturalesa necessaris per a la consecució
dels fins socials,

2, També correspondran a la Comissió Permanent les facultats que el
Consell d'Administració li delegui,

Secció quarta. Del Director

Article 24. El Director de l'Institut serà nomenat i separat per l'Alcaldia
a proposta del Consell d'Administració, Del seu nomenament es donarà
compte al Consell Plenari,

Article 25. Són funcions del Director:
l. Executar i fer complir els acords del Consell de l'Institut.
2, Dirigir i inspeccionar els programes i serveis de l'Institut de conformi

tat amb les directrius del Consell d'Administració,
3, Ordenar els pagaments que tinguin consignació expressa i respon

guin a obligacions degudament contretes per l'Institut.
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4, Assistir obligatòriament a les sessions del Consell i de la Comissió
Permanent -amb veu però sense vot- llevat d'aquelles que el President no ho
consideri necessari,

5, Preparar la Memòria i els Pressupostos de l'Institut i també la liquida
ció i rendició de comptes,

6, Contractar obres i serveis tal com autoritzi el Consell d'Adminis
tració,

7, Redactar i proposar al Consell la plantilla orgànica i les retribucions
corresponents.

8, Proposar al Consell d'Administració la contractacíó de personal i les
seves condicions de treball,

9, Adquirir màquines i material d'oficina i els altres béns mobles de la
manera i per la quantitat autoritzada pel Consell d'Administració,

10, Totes aquelles altres atribucions que el Consell de l'Institut consideri
oportú conferir-li,

TÍTOL TERCER. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DIPOSITARIA DE FONS

Article 26. La Secretaria de l'Institut correspon al Secretari General de
l'Ajuntament, amb les facultats i obligacions pròpies del seu càrrec, El
Secretari podrà delegar les seves funcions en un funcionari municipal que
estigui en possessió del títol de llicenciat en dret.

Article 27. El control i la fiscalització de la gestió econòmico-financera
de l'Institut correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament el qual podrà
delegar les seves funcions en un funcionari municipal amb la titulació adient,
adscrit a la Intervenció,

Article 28. Els fons de l'Institut seran custodiats per la Dipositaria
Municipal, directament o en comptes corrents bancaris, degudament intervin
guts, oberts a nom de l'Institut.

TÍTOL QUART. DEL PRESSUPOST

Article 29. L'Institut elaborarà anualment un pressupost que contindrà
l'estat d'ingressos i de despesses, amb l'estructura que determinin les
disposicions vigents i que s'integrarà en el pressupost general de l'Ajunta
ment.

Article 30. I. L'execució del pressupost s'efectuarà de conformitat
amb les Bases d'Execució del Pressupost de l'Institut.

2, Especialment, respecte a les operacions pròpies de l'activitat de
l'Institut, recollides en el compte d'operacions comercials, es remetrà al
que disposa l'article 85,2 del Reial Decret legislatiu 1091/88, de 23 de se
tembre,
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TÍTOL CINQUÈ. DEL PERSONAL

Article 31. l. L'Institut disposarà del personal necessari per a l'acom

pliment de la seva comesa i, el seu nombre, la categoria i les funcions seran

determinats en la plantilla, en la relació de llocs de treball proposats pel
Consell d'Administració i aprovats per l'Ajuntament.

2, Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i

modificats atenent els principis d'eficàcia, economia i racionalització dels re

cursos,

3, Les esmentades places seran cobertes segons correspongui, per

funcionaris a personallaboral adscrit a l'Ajuntament a contractats per l'Institut

en règim laboral. Els funcionaris conservaran la seva situació d'actius en l'A

juntament.
4, La selecció de personal de l'Institut es farà d'acord amb els principis

de publicitat, mèrit i capacitat.

TÍTOL SISÈ. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA DE L'AJUNTA
MENT

Article 32. Corresponen al Consell Plenari de l'Ajuntament l'aprovació
de les potestats tuïtives següents:

l. Aprovació de:

a) La plantilla de personal i el règim per al seu nomenament i retribu-

ció,

b) Els pressupostos i les seves modificacions i els estats i comptes
anuals,

c) La modificació dels Estatuts de l'Institut.

2, Autorització de:

a) Adquisició, alienació, cessió a gravamen de béns immobles quan la

seva valoració ultrapassi de 30 milions de pessetes a del la % del seu pres

supost.
b) Inversions de valors mobiliaris a la seva alienació quan ultrapassin

del la % del pressupost anual.

Article 33. El President del Consell trametrà a l'Alcaldia l'ordre del dia

de les reunions del Consell amb setanta-dues hores d'antelació a la seva

realització i, els textos dels acords dins les quaranta-vuit hores següents a

l'acabament del Consell.

Article 34. L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell d'Administració i dels altres òrgans

de govern, quan consideri que recauen sobre assumptes que no són de la seva

competència, a bé són contraris als interessos generals del Municipi, de

l'Institut a constitueixen infracció manifesta de les lleis,

b) Obtenir tota mena d'informes i documents,

c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes,
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TÍTOL SETÈ. DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 35. Contra les decisions del Director, els interessats podran
recórrer en recurs d'alçada en el termini de quinze dies, davant el Consell
d'Administració de l'Institut, la resolució del qual esgotarà la via administra
tiva.

Article 36. Els acords del Consell de l'Institut podran ser impugnats
administrativament pels interessats davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes.

Article 37. L'Institut podrà extingir-se en qualsevol moment per alguna
de les causes següents:

l. Per acord del Consell Plenari de I' Ajuntament de Barcelona.
2. Per la impossibilitat legal o material de portar a terme el seu objec-

tiu.

Article 38. En dissoldre's l'Institut, l'Ajuntament el succeirà universal
ment i el seu patrimoni revertirà en l'Ajuntament de Barcelona.

NORMES COMPLEMENTÀRIES DELS ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICI
PAL BARCELONA ESPECTACLES

Norma 1. L'objecte de les presents normes és el de complementar les

disposicions dels Estatuts de l'Institut Municipal Barcelona Espectacles, regu
lar la seva actuació i la collaboració de l'Ajuntament de Barcelona amb la

gestió de les installacions cedides.

Norma 2. 1. L'Ajuntament de Barcelona encomana a l'Institut Municipal
Barcelona Espectacles, a partir de la data en què iniciï les seves activitats, la

gestió i l'administració del Mercat de les Flors i del Teatre Grec.
2. A partir de l'esmentada data, l'Ajuntament adscriu a l'Institut Munici

pal Barcelona Espectacles l'ús dels terrenys, l'obra civil i les instal·lacions dels
edificis abans esmentats. Tots aquest edificis i construccions romandran, per
tant, com a propietat de l'Ajuntament i no podran ser alienats ni gravats per
l'Institut.

Norma 3. L'adscripció de l'ús de les esmentades installacions té com a

finalitat l'obtenció d'una major rendibilitat, gràcies a la gestió directa de
l'Institut, tant des del punt de vista social com des del punt de vista econòmic,
atesa l'agilitat d'actuació que comporta l'actuació d'un Institut en els camps
assenyalats en l'article 3 dels Estatuts socials.

Norma 4. l. L'Institut es fa responsable del manteniment dels edificis i
les instal·lacions que en les dates assenyalades s'encomanin en ús a l'Institut i
els que en el futur se li puguin adscriure.

2. Seran a càrrec de l'Institut, a més dels serveis de manteniment, les
petites obres de conservació.
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3, Les reparacions i inversions importants seran a càrrec de la Corpora
ció Municipal amb l'acord previ preceptiu de l'Ajuntament, que valorarà la

conveniència de la seva execució,

4, Serà a càrrec de la Corporació Municipall'ampliació i la transforrna

ció de les installacions esmentades amb l'acord preceptiu de l'Ajuntament,
que determinarà la necessitat de les obres,

5, L'Institut es compromet a conservar en tot moment l'estètica original
de les installacions.

6, La responsabilitat civil que es pugui derivar de l'ús de les installa

cions i de totes les activitats i manifestacions que s'hi duguin a terme seran

degudament assegurades per l'Institut i també s'asseguraran els serveis i les

installacions interiors dels edificis,

Norma 5. Les despeses efectuades o compromeses abans de la data

d'iniciació de les activitats de l'Institut seran a càrrec i satisfetes per l'Ajunta
ment de Barcelona, que es deduiran de l'aportació calculada per a l'any
1989,

Norma 6. Anualment l'Institut presentarà un pressupost ordinari de

gestió on s'inclourà a més de les despeses normals de funcionament, les de

conservació i manteniment de les installacions i la previsió de les petites
reparacions que hagin d'efectuar-se,

En el moment de l'aprovació dels pressupostos s'aprovarà conjuntament
el pla anual d'activitats quantificat.

El Consell d'Administració podrà establir tarifes especials per a determi

nades activitats,

Norma 7. 1. Les inversions pressupostades per l'Institut podran ser

finançades per l'Institut i per l'Ajuntament de Barcelona,

2, En el cas que el finançament sigui a càrrec de l'Institut, aquest
finançament podrà ser amb recursos generats o mitjançant endeutament. En

aquest últim supòsit els costos financers i les amortitzacions que en resultin

s'incorporaran als pressupostos de gestió anuals,

3, En els altres casos s'haurà de comptabilitzar l'ús amb els compromisos
previs adquirits,

Norma 8. 1. El Consell d'Administració de l'Institut proposarà a l'Ajun
tament, per a la seva aprovació, el quadre general de preus i tarifes de les

seves activitats i la utilització de les installacions:

2, El Consell d'Administració podrà establir condicions especials per a

les activitats, d'acord amb el quadre general de preus i tarifes,

Norma 9. 1. L'actuació de l'Institut haurà de ser presidida per la

consecució d'una situació d'equilibri econòmic en la gestió de les activitats i

de les installacions cedides en ús,

2, No obstant això, fins que no s'aconsegueixi la situació desitjable,
l'Ajuntament de Barcelona procedirà a fer les transferències necessàries per

al restabliment de l'equilibri d'explotació anual de l'Institut.
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3. Les transferències esmentades s'incorporaran als pressupostos de

l'Ajuntament i seran satisfetes a l'Institut de manera fraccionada al llarg de

l'any, d'acord am el programa aprovat.
4. Les activitats extraordinàries que puguin ser proposades a l'Institut,

no establertes en el pressupost aprovat i que puguin representar un rise
econòmic, hauran de ser autoritzades expressament per la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de Barcelona.

Norma 10. Als efectes del que disposa la norma anterior, l'Institut, en el
termini necessari per a la seva inclusió en els pressupostos de l'Ajuntament,
elevarà la corresponent sollicitud acompanyada del seu pressupost anual.

Norma 11. 1. Atès el caràcter cultural, artístic, social i lúdic de les
activitats promogudes per l'Institut i el seu impacte ciutadà, l'Institut coordina
rà la programació amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament i, quan escaigui,
amb els òrgans corresponents, en els àmbits en què conflueixin les seves ac

tuacions.
2. Les activitats realitzades directament per l'Ajuntament tindran priori

tat en l'ús de les installacions, sempre que siguin sollicitades amb un mínim
de sis mesos d'antelació.

3. En els altres casos haurà de compatibilitzar l'ús amb els compromisos
previs adquirits.

4. Les condicions econòmiques dels anteriors supòsits seran establertes
en el quadre general de preus proposat anualment pel Consell d'Administra
ció.

Norma 12. L'Institut efectuarà una auditoria anual de les seves gestions i
activitats, que serà comunicada a l'Ajuntament de Barcelona.
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INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari, de 6 d'octubre de 1989)
(GM núm. 37 de 30 de novembre de 1989)

TÍTOL PRIMER. NATURALESA I FINALITATS

Article 1. L'Institut Municipal d'Informàtica (IMI) és una empresa públi
ca que actua sota la forma d'organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona
de caràcter comercial, dotat amb personalitat jurídica pública i patrimoni
independent per al desenvolupament dels serveis administratius i d'altres
finalitats i actuacions que es determinen en aquests Estatuts.

Article 2. Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial del
Municipi de Barcelona, l'Institut té la consideració d'òrgan tècnico-jurídíc de
l'Ajuntament.

Article 3. L'actuació de l'Institut es regirà per aquests Estatuts i, en el
seu defecte, pel que disposen els articles 85.3 b) de la Llei 7/1985 Reguladora
de les Bases de Règim Local, 237 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim Local
de Catalunya i Normativa complementària.

Article 4. l. L'Institut tindrà com a finalitats exclusives:
a) L'execució d'aquells treballs d'informàtica que per al seu millor

desenvolupament i exercici, necessitin els serveis i les activitats municipals.
b) La consecució de la integritat i coherència completa, des del punt de

vista informàtic, de totes les informacions que resultin d'utilitat als diferents
òrgans de l'Ajuntament.

c) El manteniment de les relacions per a l'intercanvi d'experiències i
cooperació amb qualssevol altres centres informàtics de l'Administració Cen
tral, de les Comunitats Autònomes, de les Corporacions Locals i altres entitats
o organismes públics, nacionals o estrangers.

d) Cooperació amb altres entitats públiques per a l'execució d'estudis,
treballs o intercanvis en matèria d'informàtica i de tractament de la informa
ció.

e) Comercialitzar productes i prestar serveis a tercers, mitjançant con

traprestació econòmica, amb aprovació prèvia per l'Ajuntament del cor

responent expedient d'exercici de la iniciativa pública en l'activitat econòmi
ca, en concret, en el sector de la informàtica i el tractament de la informació
de base.

2. Per aconseguir aquestes finalitats, l'Institut desenvoluparà les actua
cions següents:

a) Projecció, disseny, desenvolupament i explotació de sistemes infor
màtics' en l'àmbit de la informació corporativa.
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S'entén per corporativa aquella informació, l'àmbit de la qual no es limita

exclusivament a una àrea determinada, sinó que transcendeix a d'altres

sectors de l'organització que l'empra o l'actualitza.

b) Participació en projectes d'informàtica departamental, en els quals

podrà efectuar activitats de disseny, suport tècnic, desenvolupament d'aplica

cions i explotació.
c) Definició d'instruments que garanteixin la coherència del tractament

mecanitzat en tota l'Administració Municipal, entre ells: normatives i estàn

dars, participació en plans generals d'informatització, polítiques d'adquisició

centralitzades, i elaboració d'informes sobre la informatització en àmbits de

partamentals.
d) Assistència tècnica als òrgans municipals que es defineixin amb

responsabilitat sobre la informàtica en l'exercici de les respectives atribu

cions en la matèria; particularment, tot allò referent a l'elaboració i aplicació

de plans, de programes i de projectes d'actuació en el camp de la informàtica,

estratègia de telecomunicacions i sistemes d'informació bàsics per a la gestió

municipal.
e) Estudi i proposta de revisió de documents i de processos administra

tius per a la seva adaptació a la gestió mecanitzada d'acord amb els serveis

d'organització.
f) Assessorament i promoció de noves tecnologies en matèria d'informà

tica, de cartografia i de telecomunicacions a tots els òrgans de l'Administració

municipal.
g) Podrà, també, en els termes de l'article 4.1 d) i e) efectuar treballs

per a òrgans externs a l'Ajuntament, tant en l'àmbit públic com privat, sigui
efectuant projectes, explotació de dades, assessoria o suport. Els projectes

concrets que es derivin d'aquesta activitat hauran de ser aprovats pel Consell

General, excepte aquells projectes que, la seva aprovació, per raó de la seva

quantia, es delegui en el Director.

h) Els instruments tècnics i les modalitats de la informació objecte de

l'activitat de l'Institut comprenen: els sistemes de processament de dades, el

tractament de gràfics, la imatge, la veu i els processos específics de cartogra

fia, com també la infrastructura de sistemes que possibiliten les seves comuni

cacions en la xarxa d'edificis municipals.

Article 5. En relació amb el previst a l'article anterior, i sense perjudici

de les funcions tuïtives reservades a l'Ajuntament en aquests Estatuts, l'Institut

estarà facultat per:

a) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles i immobles.

b) Administrar el seu patrimoni.
c) Contreure obligacions i concertar crèdits.

d) Acceptar herències, llegats i donacions; obtenir subvencions i altres

ajudes d'entitats públiques o de particulars.
e) Contractar obres, serveis i subministraments.

f) Contractar personal laboral.

g) Aprovar la seva pròpia organització interna.

h) Exercir accions judicials i administratives.

i) Efectuar convenis de cooperació amb els organismes competents.
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j) Formar part de consorcis amb altres entitats públiques per al desen
volupament de les activitats que li són pròpies, amb aprovació prèvia per part
de l'Ajuntament.

k) Constituir societats anònimes, com també, participar en qualssevol
altres societats constituïdes, amb limitació de responsabilitats, per ens públics
o privats, per al desenvolupament de les activitats que li són pròpies, amb
aprovació prèvia per part de l'Ajuntament.

Article 6. La duració de l'Institut serà indefinida.

Article 7. L'Institut Municipal d'Informàtica tindrà el seu domicili social
a l'edifici situat a la Ronda de Sant Pau, 43, baixos.

TÍTOL SEGON. ÒRGANS DE GOVERN I ATRIBUCIONS

Capítol primer. Els òrgans de govern

Article 8. Els òrgans de Direcció i Administració de l'Institut Municipald'Informàtica són els següents:
l. El Consell General
2. El President
3. La Comissió Permanent
4. El Director

Capítol segon. El Consell General

Article 9. 1. El Consell General és l'òrgan suprem de l'Institut i assu
meix el seu govern general. Es troba integrat pels membres següents:

. a) Sis membres de la Corporació Municipal designats pel seu Presi
dent.

b) Vuit consellers nomenats per l'Alcalde, entre càrrecs executius muni
cipals, i persones de competència reconeguda en les matèries que constituei
xen l'objecte de l'Institut.

c) El responsable de l'Àrea a qui correspongui a raó de les seves com
petències.

d) Un representant del personal designat pels seus òrgans de representació.
2. El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació Muni

cipal.

Article 10. El President i Vice-president del Consell seran designats perl'Alcalde i el seu nomenament haurà de recaure sobre membres del Consell
que siguin Consellers.

Article 11. 1. Actuarà com a Secretaria del Consell General el Secreta
ri General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari municipalllicenciat en Dret.
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2. El Secretari assistirà a les reunions del Consell General amb veu però
sense vot.

3. Correspon al Secretari estendre les actes de les reunions, expedir
certificacions i assessorar jurídicament i administrativament els òrgans de

l' Insti tut.

4. També assistiran a les reunions, amb veu però sense vot, l'Interventor

de Fons de la Corporació, o el funcionari en qui delegui, i el Director de l'Ins

titut.

Secció primera. Atribucions

Article IZ. Corresponen al Consell General de l'Institut les atribucions

següents:
a) Determinar la seva política de gestió i objectius d'acord amb les línies

d'actuació, els plans i els programes fixats per l'Ajuntament.
b) Aprovar les propostes inicials dels pressupostos d'ingressos i despe

ses anuals, i, juntament amb el compte d'explotació, el compte d'operacions
comercials i el quadre de finançament, trametre-les a l'Ajuntament perquè ho

inclogui en l'expedient d'aprovació del Pressupost General.

c) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments d'una durada

superior a cinc anys o de quantia superior al 15 % del pressupost.
d) Proposar al Consell Plenari Municipal l'adquisició, l'alienació, la

cessió o el gravamen de béns immobles en tots els casos i les inversions en

valors mobiliaris, o la seva alienació, si superen el IO % del pressupost de

l'Institut, i també acordar la inversió i l'alienació de valors mobiliaris quan no

superin el percentatge esmentat.

e) Aprovar les propostes inicials relatives als expedients de concessió

del crèdit extraordinari o de suplement de crèdit i trametre-les a l'Ajuntament
per a la seva tramitació.

f) Acceptar o rebutjar les donacions o llegats a favor de l'Institut.

g) Aprovar inicialment els estats de compte anuals i trametre'ls a l'Ajun
tament.

h) Aprovar, inicialment, la memòria anual, l'inventari i el balanç.
i) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes de modificació

dels Estatuts.

j) Aprovar els reglaments de règim interior.

k) Proposar a l'Alcalde el nomenament i remoció del Director.

1) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla pressupostària i el

règim general per al seu nomenament i sistema de retribució, com també les

relacions de llocs de treball i els pactes de condicions laborals i convenis col

lectius.

m) Crear delegacions de l'Institut.

n) Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament les propostes de constitució

de societats anònimes o de responsabilitat limitada, o la participació en altres

ja constituïdes o en consorcis per a la gestió de serveis de naturalesa econò

mica.

o) Exercir tot tipus d'accions legals i comparèixer davant de qualsevol
jutjat, autoritat o organisme en defensa dels interessos de l'Institut.
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Article 13. El Consell General designarà els cins membres de la Comis
sió Permanent a què es refereix l'article 19.1 c) d'aquests Estatuts, com també
els membres observadors d'aquesta Comissió Permanent.

Secció segona. Funcionament

Article 14. I. El Consell General es reunirà dos cops a l'any com a

mínim, i sempre que el President ho consideri necessari. També haurà de
reunir-se quan ho disposi l'Alcalde, a a petició d'una tercera part dels Conse
llers.

2. Les reunions no podran fer-se sense l'assistència del President i del
Secretari a dels que de manera reglamentària els substitueixin i, en qualsevol
cas, hauran d'estar presents:

a) Sis membres del Consell en primera convocatòria, quatre dels quals
hauran de pertànyer a la representació municipal.

b) Quatre membres com a mínim, en segona convocatòria, dos dels

quals hauran d'ésser de la representació municipal esmentada, una hora més
tard de l'anunciada per a la primera.

3. Les convocatòries hauran de cursar-se amb una antelació mínima de
tres dies hàbils i s'unirà a la convocatòria el corresponent ordre del dia de la
reunió.

Article IS. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels Consellers
presents. Requerirà majoria absoluta del nombre legal de membres del
Consell, l'aprovació a la modificació dels Reglaments de Règim Interior. El
President decidirà les igualtats amb el vot de qualitat.

Capítol tercer. Del President i Vice-President

Article 16. Correspondrà al President del Consell General:
a) Assumir la representació permanent de l'Alcalde a l'Institut i la de

l'Institut als actes que pel seu significat ho requereixin, com també exercir tot

tipus d'accions legals en els casos d'urgència, donant compte al Consell
General en la primera reunió que es faci.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell,
dirigir les deliberacions i dirimir les igualtats amb el vot de qualitat.

Article 17. El Vice-president substituirà el President i assumirà les
seves atribucions en els casos de vacant, abscència a malaltia.

Article 18. Als efectes de garantir la coordinació de les activitats de
l'Institut amb les necessitats de les diferents Àrees municipals i vetllar per
l'acompliment dels acords i programes adoptats pel Consell General i la
Comissió Permanent, el Consell designarà un Conseller Delegat, càrrec que
normalment recaurà en el Coordinador de l'Àrea Municipal a la qual està
vinculat l'Institut.

El Conseller Delegat tindrà les funcions i competències que li atorgui el
Consell Generala li delegui el President entre les que li són pròpies.
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Capítol quart. De la Comissió Permanent

Article 19. l. La Comissió Permanent és l'òrgan de gestió superior de

l'Institut i estarà integrada pels membres següents:
a) El President de l'Institut

b) El Conseller Delegat
c) Cinc membres del Consell General

d) El Director
2, Assistiran, amb veu però sense vot, l'Interventor i el Secretari, que

redactarà les actes i donarà assistència jurídica quan es requereixi a l'efecte,

3, També podran assistir amb veu però sense vot, altres càrrecs execu

tius municipals en qualitat d'observadors, d'acord amb el previst en l'article

13 d'aquests Estatuts,

Article 20. La Comissió Permanent estarà presidida pel President del

Consell Generala, en abscència d'aquest, pel Conseller Delegat.

Article 21. I. Corresponen a la Comissió Permanent les atribucions se

güents:
a) Presentar al Consell General, el pla general, els programes d'actua

ció i també les seves revisions anuals i la proposta de pressupost, d'acord amb

les previsions,
b) Presentar al Consell General, les disposicions per al nomenament del

personal i les seves retribucions i sotmetre a la seva aprovació tot allò que

sigui procedent, en relació amb el personal.
c) Aprovar transferències de crèdit que suposin canvis de capítol,

donant-ne compte al Consell General; es remetrà, en tot cas, a allò que resulti

de les determinacions que a tal efecte s'estableixen en la Llei Reguladora de

les Hisendes Locals,

d) Aprovar l'estructura interna dels programes i serveis i la distribució

orgànica de les funcions i donar-ne compte al Consell General.

e) Adoptar totes les decisions i mesures adequades per a la millor

organització i funcionament de les activitats,

f) Exigir l'acompliment de les responsabilitats dels titulars i membres

dels òrgans de govern i de l'administració de l'Institut.

g) Ratificar la sanció d'acomiadament del personal.
2, Així mateix, la Comissió Permanent actuarà com a òrgan tècnic de

programació, coordinació i control de les tasques que es refereixen al tractament

de la informació i les de telecomunicacions en l'organització municipal, tant

centralitzada com desconcentrada, ja sigui funcionalment a territorialment.

a) Això es refereix tant als equipaments de processament de dades,
centrals a de departamentals, els microordinadors, els equipaments d'ofimàti

ca a sistemes de tractament d'imatges i de cartoqrafia.
b) En l'àmbit de les telecomunicacions es refereix als projectes de

transmissió de veu, de dades i d'imatges fixes,
Per tot això, serà competència de la Comissió Permanent l'elaboració de:
- Pla quadriennal d'informàtica municipal.
- Pla anual d'informàtica,
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- Pla de telecomunicacions.
A tal efecte la Comissió informarà sobre els expedients a què es referei

xen els punts anteriors a) i b) abans de la seva aprovació pels òrgans compe
tents.

3. També correspondran a la Comissió Permanent les facultats que el

Consell General li delegui.

Capítol cinquè. Del Director

Article 22. 1. El Director serà nomenat i separat per l'Alcalde, a

proposta del Consell General, i se'n donarà compte al Consell Plenari Muni

cipal.

Article 23. Són funcions del Director:

a) Executar i fer complir els acords del Consell General de l'Institut i de
la Comissió Permanent.

b) Dirigir i inspeccionar els serveis de l'organisme autònom, de confer-
mitat amb les directrius dels òrgans de govern.

c) Representar administrativament a l'entitat.

d) Ordenar els pagaments que tinguin assignació expressa.
e) Aprovar transferències de crèdit que no suposi canvi de capítol,

donant-ne compte a la Comissió Permanent.
f) Assistir a totes les sessions del Consell General.

g) Preparar la memòria i els pressupostos de l'Institut, com també la

liquidació i el lliurament de comptes.
h) La contractació de béns i serveis autoritzats pel Consell General.
i) Confeccionar la plantilla i la relació de llocs de treball de l'Institut,

amb les característiques, les condicions i el règim retributiu d'aquests, i

proposar al Consell Generall'aprovació d'una i d'altra.

j) Presentar a la Comissió Permanent els nomenaments, els ascensos, les
remuneracions i les separacions del personal fix, d'acord amb la plantilla
aprovada i amb les prescripcions aplicables.

k) Procedir a la contractació, la promoció i els ascensos i la remuneració
del personal i signar, en nom de l'entitat, els contractes corresponents.

1) L'adquisició de material dins els límits pressupostaris fixats pel Con
sell General.

m) La signatura de la correspondència i dels documents de tràmit.

n) Aquelles altres funcions que el Consell General consideri oportú ator

gar-li.

TÍTOL TERCER. DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. Constituiran el patrimoni de la institució:
a) Els béns que li adscrigui en ús l'Ajuntament, conservant la seva

qualificació jurídica originària.
b) Altres béns que l'Institut pugui adquirir per mitjà de qualsevol títol le

gítim.
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Article 25. Per a l'acompliment de les seves finalitats, l'Institut comptarà
amb els recursos econòmics següents:

a) Les aportacions inicials que es confereixin a l'Institut per l'Ajunta
ment.

b) Les aportacions que l'Ajuntament consigni anualment en els seus

pressupostos en relació amb la prestació efectiva dels serveis establerts en el

Contracte Programa amb l'Ajuntament.
c) Les subvencions i aportacions de l'Estat, la Generalitat i altres Entitats

públiques o de particulars.
d) Els ingressos que obtingués per la prestació dels serveis a què es

refereix l'article 4. 1 d) d'aquests Estatuts.

et Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
f) Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la

normativa legal aplicable.

Article 26. La prestació dels serveis d'estudis, d'assessorament i d'assis

tència tècnica a d'altres organismes o entitats públiques o privades, a què es

refereix l'article 4. 1 d) esmentat, donarà lloc a les contrapartides econòmi

ques corresponents, que tindran la consideració de preus, sotmesos a les

prescripcions civils i mercantils.

Article 27. D'acord amb el seu caràcter comercial, la contractació

d'aquest organisme autònom es regirà per les regles següents:
a) Els constractes d'obres i serveis de primer establiment, de reforma o

de gran reparació s'efectuaran en règim de contractació administrativa.

b) Els contractes d'obres i serveis consistents en reparacions menors,

conservació i manteniment, els contractes d'assistència tècnica, i els de

subministraments i adquisicions de béns s'efectuaran en règim de dret pri
vat.

c) Per a la determinació de la classe d'obra o servei de què es tracti, es

remetrà a les definicions donades per l'article 57 del Reglament General de

Contractació o la norma que el substitueixi.

Article 28. l. El pressupost de l'Institut serà proposat inicialment pel
Consell General i tramès a l'Ajuntament abans del 15 de setembre de cada

any, juntament amb la documentació que es detalla en la normativa vigent
sobre Hisendes Locals.

2. Anualment, elaborarà un pressupost d'explotació i de capital, el qual
ha de contenir:

a) Un estat de recursos, amb les avaluacions corresponents per a l'exer-
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cici,

b) Un estat de dotacions, amb l'avaluació dels medis necessaris per

desenvolupar les seves activitats durant l'exercici.

Aquestes dotacions es classifiquen en:

l. Estimatives, les quals recullen variacions d'actiu i de passiu i les

existències de magatzem.
2. Limitatives, les destinades a remuneracions del personal, les destina

des a les subvencions corrents i les destinades a despeses de capital.



3. Ampliables, les determinades en funció dels recursos efectivament

obtinguts.

Article 29. 1. La fiscalització de la gestió econòmica-financera cor

respon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, qui podrà delegar les seves

funcions en un funcionari municipal amb la titulació adequada.
2. La intervenció de l'Institut s'efectuarà mitjançant el control financer

que preveu l'ordenament pressupostari.
3. Les operacions recollides en el compte d'operacions comercials no

estaran sotmeses al règim de limitacions establert per als crèdits inclosos en

l'estat de despeses del pressupost.

Article 30. Els fons de l'Institut seran custodiats per la Tresoreria

Municipal, directament a en comptes corrents bancaris, degudament intervin

guts, oberts a nom de l'Institut.

Article 31. La comptabilitat es desenvoluparà de manera que permeti
l'estudi dels costos i rendiments del servei i s'efectuarà amb independència
de la general de l'Ajuntament. En tot cas, estarà sotmesa al règim de

comptabilitat pública, en els termes establerts per les normes vigents.

Article 32. 1. La liquidació dels pressupostos, informada per la Inter

venció, serà proposada pel Consell General i tramesa a l'Ajuntament per a la

seva aprovació pel President de la Corporació.
2. Els estats i comptes anuals seran lliurats i proposats inicialment pel

Consell General i seran tramesos a l'Ajuntament als efectes establerts en

l'article 193 de la Llei 39/88, de 28 de desembre.

TÍTOL QUART. DEL PERSONAL I L'ORGANITZACIÓ

Article 33. I. L'Institut disposarà del personal necessari per a l'acom

pliment de les seves comeses i la seva plantilla màxima pressupostària serà
determinada pel Consell General i aprovada per l'Ajuntament.

2. Les places de la plantilla i els llocs de treball seran establerts i

modificats atenent els principis d'eficiència, d'economia i de racionalització de

recursos.

3. Les places esmentades seran cobertes:

a) Pel personal laboral que l'Ajuntament li adscrigui, respecte el qual
s'aplicarà el mecanisme de successió d'empresa; en els termes de la legisla
ció laboral vigent.

b) Pel personal funcionari que l'Ajuntament li adscrigui. Aquest perso
nal passarà a tenir la condició de personal funcionari de l'Institut Municipal
d'Informàtica, sense minva del seu caràcter estatutari.

c) Pel personal contractat per l'Institut, sota règim de dret laboral. En la
contractació del personal de plantilla s'observaran les normes constitucionals

d'igualtat, de mèrit i de capacitat, com també la de publicitat i les legals
desenvolupades a la seva empara.
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La totalitat del personal al servei de l'Institut tindrà caràcter de personal
municipal.

4. Correspon a l'Institut la determinació i negociació, quan sigui proce
dent, d'acord amb la legislació aplicable i la relació d'ocupació existent en
cada cas, del marc laboral i les condicions de treball del conjunt del personal
a què es refereix l'apartat anterior, sens perjudici de les directrius generals
de política de personal de l'Ajuntament per al conjunt de l'Administració mu

nicipal.

TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM JURÍDIC

Article 34. Contra les decisions del Director, els interessats podran
recórrer en recurs d'alçada, i en el termini de quinze dies davant el Consell
General de l'Institut, la resolució del qual esgotarà la via administrativa.

Article 35. Contra els acords del Consell General de l'Institut es podrà
interposar recurs de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes.

TÍTOL SISÈ. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I TUTELA
DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 36. L'Ajuntament de Barcelona es reserva les facultats d'inter
venció i tutela següents:

l. Correspondrà al Plenari de la Corporació l'aprovació de:
a) La plantilla pressupostària de personal i la relació de llocs de treball;

el règim general de retribucions i la forma de contractació.
b) Els pressupostos de la Institució i els rendiments de comptes anuals.
c) L'apellació al crèdit públic i l'emissió d'obligacions.
d) Les adquisicions, les alienacions, les cessions o els gravàmens dels

immobles que integrin el Patrimoni propi de l'Institut, i les inversions en valors
mobiliaris o la seva alienació, si excedeixen del la % del pressupost anual.

e) La memòria, el balanç i la comptabilitat anual.
f) La participació de l'Institut en consorcis i la constitució de societats

mercantils, com també la participació en d'altres ja constituïdes.
g) Els expedients d'iniciativa pública en l'activitat econòmica als quals

es refereix l'article 4. 1 d) d'aquests Estatuts.
h) Les propostes de modificació dels Estatuts.
2. Correspondrà a l'Alcalde:
a) El nomenament i remoció dels Consellers i Director.
b) El coneixement dels assumptes que s'incloguin a l'ordre del dia de

les reunions del Consell General i els seus acords corresponents.
A aquest efecte, el President trametrà a l'Alcaldia, l'ordre del dia de

les reunions del Consell amb setanta-dues hores d'antelació, i els textos
dels acords, en les quaranta-vuit hores següents a la finalització del Con
sell.
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Article 37. L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell General i dels altres òrgans de

govern quan consideri que recauen sobre assumptes que no siguin de la seva

competència, o bé siguin contraris als interessos generals de l'Ajuntament, de

l'Institut o constitueixin infracció manifesta de les lleis.

b) Obtenir tota classe d'informes i de documents.

c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes.

TÍTOL SETÈ. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ
DE LA INSTITUCIÓ

.

Article 38. La modificació dels presents Estatuts haurà d'ajustar-se als

mateixos tràmits seguits per a la seva aprovació.

Article 39. L'Institut s'extingirà per alguna de les causes següents:
a) Per decisió de l'Ajuntament, adoptada en sessió plenària.
b) Per impossibilitat legal o material de portar a cap els seus objectius.

Article 40. Al disoldre's la Institució, l'Ajuntament la succeirà universal
ment i revertiran al patrimoni municipal tots els béns, installacions i serveis
de la Institució. Tant els funcionaris com el personal laboral provinents de

l'Ajuntament es reintegraran en aquest.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S'incorporen a l'Institut Municipal d'Informàtica el personal i els béns
actualment adscrits al Centre Ordinador Municipal i al Centre de Cartografia
Automàtica, de l'Àrea d'Informació de Base.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Mestrestant no es desenvolupin, d'acord amb allò establert a l'article 33.4,
els acords collectius propis de l'Institut, s'entendran vigents, i d'aplicació els

relatius al personal municipal en el seu conjunt.
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INSTITUT MUNICIPAL DE MÚSICA DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari,
de lOde novembre de 1989)

(GM núm. 37 de 30 de novembre de 1989)

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITATS DE L'INSTITUT

Article 1. 1. L'Institut Municipal de Música de Barcelona -d'ara enda

vant anomenat «l'Institut»- és un organisme autònom de l'Ajuntament de

Barcelona, dotat de personalitat jurídica pròpia, de caràcter comercial i creat

per a l'execució de les finalitats que es determinen en els presents Estatuts.

2. L'Institut es regirà per aquests Estatuts i per les altres disposicions
que siguin d'aplicació.

Article 2. l. L'Institut Municipal de Música de Barcelona té per objecte
l'execució de les finalitats següents:

a) Assumir la gestió de l'Orquestra de la Ciutat de Barcelona en tots els

seus aspectes: musical, administratiu i econòmic, per tal de fer realitat una

orquestra simfònica d'alt nivell, capaç de fer arribar als ciutadans la creació
musical simfònica del passat i la que es fa actualment, contribuint així al

desenvolupament de la sensibilitat de la població i a l'enriquiment de la seva

vida cultural.

b) Assumir la gestió de la Banda Municipal de Barcelona en tots els seus

aspectes: musical, administratiu i econòmic, per tal de fer possible una banda

de música de gran qualitat, capaç de contribuir a la divulgació de la música,
difondre l'obra dels compositors d'avui i assumir les tasques protocolàries que
li assigni l'Ajuntament de Barcelona.

c) Contribuir a la definició de l'Auditori de Barcelona i assumir la seva

gestió.
d) Establir una cooperació estable amb les institucions dedicades a

l'ensenyament musical, a la conservació i divulgació del patrimoni musical, a

la investigació musical, a la potenciació de la creació musical actual i altres
activitats que es complementin amb la tasca pròpia de l'Orquestra i de la

Banda. L'Institut podrà collaborar en les tasques culturals i de gestió d'aques
tes institucions, coordinant-les amb les seves.

e) Collaborar amb els festivals de música i concursos de composició i

interpretació musical que s'efectuïn a Barcelona i que tinguin un nivell i una

rellevància suficients.

f) Fomentar el desenvolupament d'iniciatives que promoguin el cultiu i

la difusió de la música, i en especial de la música simfònica.

g) Preveure i atendre les necessitats econòmiques pròpies i específi
ques de l'Institut, aplicant a aquesta finalitat els rendiments obtinguts de les

seves activitats.
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h) Totes les altres que li assigni l'Ajuntament de Barcelona relacionades
amb el món musical.

2, Anualment l'Institut prepararà la programació de les activitats i
actuacions públiques de l'Orquestra i de la Banda, que s'estructuraran al
voltant dels eixos bàsics següents:

a) Les temporades estables a la ciutat de Barcelona, estructurades en

sèries de concerts,

b) Altres concerts tant a la ciutat de Barcelona com a altres poblacions,
c) Les gires de concerts fetes a altres països,
d) Els concerts amb finalitat didàctica i de divulgació musical, inclosos

els de caràcter benèfic amb entrada gratuïta o reduïda,
3, A més dels concerts inclosos en la programació feta per l'Institut,

l'Orquestra i la Banda podran efectuar altres actuacions, com ara:

a) Intervencions en programes de televisió o emissions radiofòniques,
b) Enregistrament de discs, vídeos, pellícules de cinema, etc,

c) Concerts sol-licitats per entitats o particulars,
d) Concerts en condicions especials, per indicació de l'Alcaldia,

Article 3. l. En relació amb el que preveu l'article 2 d'aquests Estatuts,
l'Institut, sense perjudici de les atribucions de l'Ajuntament, podrà efectuar
tots els actes que tendeixin als objectius següents:

a) Reglamentar el seu propi funcionament i els de l'Orquestra i de la
Banda,

b) Configurar l'estructura de l'Orquestra i de la Banda, determinant les
seves seccions i els llocs de treball,

c) Determinar l'existència de conjunts de música de cambra en el si de

l'Orquestra i de la Banda,

d) Configurar l'estructura de les altres dependències i serveis de l'Institut.

e) Contractar personal, obres, serveis i subministraments,
f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre

obligacions amb avalo sense aval.

g) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i
tot traspassar, gravar, hipotecar, constituir penyora i altres qaranties,

h) Administrar el seu patrimoni,
i) Contreure obliqacions.
j) Acceptar heretatges, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i

l'ajut de l'Estat, de les Corporacions públiques i de particulars,
k) Exercir accions judicials i administratives.

1) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de socie
tats mercantils, sempre que es dirigeixin a la consecució de fites anàlogues a

les de l'Institut.

2, D'acord amb el seu caràcter d'organisme autònom comercial, l'Institut

adequarà el seu règim de contractació a les regles següents:
a) Els contractes d'obres i serveis de primer establiment, reforma o gran

reparació, es regiran per les normes de contractació adrninistrativa,
b) Els contractes d'obres i serveis consistents en reparacions menors,

conservació i manteniment, com també els de subministrament, adquísició de
béns i d'assistència tècnica s'efectuaran en règim de dret privat.
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Per a la determinació de les classes d'obres o serveis que es tracti, es

remetrà a les definicions donades en l'article 57 del Reglament General de

Contractació de l'Estat.

Article 4. L'Institut té la seva seu en el municipi de Barcelona,
Per acord de la Junta Rectora, podran establir-se delegacions en aquells

emplaçaments de contractació i d'actuació on es consideri adient la seva exis

tència,

CAPÍTOL Il. DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ I DE LES

SEVES ATRIBUCIONS

Article 5. Els òrgans de govern i administració de l'Institut seran:

a) La Junta Rectora,

b) El President.

e) El Gerent.

d) El Director tècnic,

Secció primera. De la Junta Rectora

Article 6. La Junta Rectora assumirà el govern i la gestió superior de

l'Institut, amb plenitud de facultats,

Article 7. 1. La Junta Rectora estarà integrada per dotze membres,
nomenats de la manera següent:

a) President, designat per l'Alcalde entre un dels Tinents d'Alcalde de

l'Ajuntament de Barcelona,

b) Cinc membres, també designats per l'Alcalde, dels quals tres seran

Regidors de l'Ajuntament de Barcelona, mentre que el nomenament dels

altres dos recaurà en tècnics idonis,

e) El Coordinador de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Barce

lona,

d) Tres persones de reconeguda competència en les matèries que
constitueixin l'objecte del Patronat, veïns de Barcelona i nomenats per l'Alcal
de de l'Ajuntament de Barcelona,

e) Un representant de l'Orquestra elegit entre els seus membres per la

pròpia Orquestra,
f) Un representant de la Banda elegit entre els seus membres per la

pròpia Banda,
2, L'Alcalde designarà un Vice-president entre els membres de la

pròpia Junta Rectora que siguin Regidors,
3, La Junta Rectora es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació

municipal.
4, L'Alcalde, a proposta del President, podrà nomenar els assessors de

la Junta Rectora que consideri convenients; aquests assessors assistiran a les

reunions i podran intervenir en les deliberacions, sense dret al vot.
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Article 8. 1. Actuarà de Secretari de la Junta Rectora el Secretari
General de l'Ajuntament, el qual podrà delegar les seves atribucions en un

funcionari municipal en possessió del títol de Llicenciat en Dret.
2. El Secretari assistirà a les reunions de la Junta Rectora amb veu i

sense vot, redactarà les actes i assessorarà jurídicament quan sigui requerit.

Article 9. En el desenvolupament de les seves comeses, correspondran
a la Junta Rectora les atribucions següents:

a) Aprovar la programació de la temporada musical esmentada a l'arti
cle 2.2.

b) Executar els plans d'actuació aprovats.
c) Aprovar inicialment les propostes dels Pressupostos i retre i propo

sar, inicialment, els estats i comptes anuals, per a la seva tramitació a l'Ajunta
ment.

d) Acordar l'emissió de deute, operacions de crèdit i préstecs i contrac
tes de tresoreria, per a la seva autorització per part del Plenari de l'Ajunta
ment en el cas d'excedir del 3 % dels recursos ordinaris del pressupost de
l'Institut.

e) Aprovar, inicialment, les propostes de concessió de crèdits extraordi
naris, de suplements de crèdit i de transferències de crèdit, quan la seva

quantia per partida excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del Pressupost, o

bé quan impliquin canvi entre grups de funció llevat de les baixes i altes que
afectin crèdits de personal, per a la posterior tramesa dels expedients a l'A

juntament.
f) Proposar a l'Ajuntament les modificacions d'aquests Estatuts.
g) Autoritzar les despeses i contractes de tota mena, de durada superior

a un any; i resoldre les qüestions incidentals dels esmentats contractes.
h) Contractar, amb l'aprovació de l'Ajuntament, els Directors Titulars de

l'Orquestra i de la Banda, un cop escoltada l'opinió del col-lectiu corresponent.
i) Proposar a l'Alcalde el nomenament del Gerent i del Director Tècnic,

a proposta del President.

j) Proposar cada any a l'Ajuntament l'aprovació de la plantilla de tot el

personal, com també els Reglaments interiors de l'Institut i les normes de
-

caràcter laboral de transcendència per l'Institut (condicions de treball, règim
de retribució, nomenaments). Acordar la contractació, ascens, situacions i
suspensió del personal contractat en règim laboral, exceptuant el personal a

què es refereixen els apartats c) i d) de l'article 18. Proposar a l'òrgan
competent de l'Ajuntament allò que sigui procedent respecte del personal
indicat en l'apartat b) de l'esmentat article.

k) Adoptar les mesures adequades per a la millor organització i funcio
nament de l'Orquestra, de la Banda i de la resta de serveis i dependències de
l'Institut.

1) Donar compte a l'Ajuntament de la tasca efectuada mitjançant una

memòria anual, redactada pel Gerent i destinada a informar a la Corporació
sobre el funcionament de l'Institut durant l'exercici. L'esmentada memòria es

presentarà dins els sis mesos següents a la fi de l'exercici i contindrà, com a

mínim, les particularitats següents:
- judicicritic del desenvolupament dels plans d'actuació.
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- Nivells aconseguits en tots els aspectes.
- Costos analítics de les finalitats de l'Institut i el seu rendiment compa-

ratiu amb les altres entitats públiques o privades anàlogues.
- Resum de la tasca de control efectuada durant l'exercici.
- Proposta de millores aplicables per augmentar l'eficàcia de l'Institut.
m) Exercir accions.

n) Aprovar els preus públics pels diferents serveis i activitats que presti
l'Institut i per l'aprofitament dels seus locals i installacions.

Article 10. I. La Junta Rectora es reunirà almenys una vegada al
trimestre, i sempre que ho consideri necessari el President. També haurà de
reunir-se en virtut de disposició de l'Alcalde o a petició d'una tercera part
dels seus membres.

2. Les reunions es faran sempre que hi concorrin, com a mínim, un terç
dels seus membres, i no es podran fer sense l'assistència del President i del
Secretari de la Corporació, o d'aquells que legalment els substitueixin.

3. En tot cas hi assistiran tres membres dels que s'assenyalen en l'article
7.1 b).

4. Les convocatòries han de cursar-se, almenys, amb tres dies hàbils
d'antellació i han de facilitar l'ordre del dia de la reunió.

5. A les reunions de la Junta Rectora, hi serà convocat i hi assistirà amb
veu però sense vot, l'Interventor de Fons, o en el seu cas, el funcionari en qui
aquest hagués delegat.

Article 11. I. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels membres
presents, entenent-se per talla que es produeix quan els vots a favor són més
nombrosos que els vots en contra.

2. En el cas de registrar-se un empat, es repetirà la votació i si l'empat
es reitera decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu o en blanc. Els membres de la Junta
Rectora també podran abstenir-se de votar.

Article lZ. Correspondrà al Secretari:
a) Estendre les actes de les reunions de la Junta Rectora i, una vegada

aprovades, transcriure-les alllibre destinat a l'efecte.
b) Assessorar jurídicament i administrativament a la Junta Rectora i al

seu President.

e) Expedir certificacions.

Secció segona. Del President

Article 13. l. Correspondrà al President de la Junta Rectora:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, redactar l'or

dre del dia, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el vot de qua
litat.

b) Exercir la representació permanent de l'Alcalde en l'Institut i la
d'aquest davant tercers, ja siguin organismes públics, inclosos els judicials, o

privats i en els actes que, per la seva significació, es consideri procedent.
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c) Inspeccionar totes les activitats de l'Institut i els seus òrgans, vetllant

per la seva adequada execució de conformitat amb els preceptes d'aquests
Estatuts.

d) Autoritzar les despeses i contractes de tota mena, d'una durada no

superior a un any; i resoldre les qüestions incidentals dels esmentats contrac

tes.

e) Ordenar els pagaments dins les normes d'execució del Pressupost.
f) Aprovar, inicialment, les propostes de crèdits extraordinaris, suple

ments de crèdit i transferències de crèdit quan la seva quantia per partida no

excedeixi del 5 % dels recursos ordinaris del pressupost de l'exercici.

g) Proposar a la Junta Rectora per a l'elevació a l'Alcalde els nomena

ments del Gerent i del Director tècnic.

h) Sancionar el personal de l'Institut sotmès al règim laboral, i proposar
a l'òrgan competent de l'Ajuntament la sanció directa o la incoació de

l'expedient disciplinari, segons sigui procedent, de tot aquell que tingui la
condició de funcionari municipal.

i) Qualsevol altre assumpte dins la competència de l'Institut, que no

estigui reservat per les disposicions vigents a Autoritats o Organismes de

rang superior o a la Junta Rectora.
2. El Vice-president substituirà el President i assumirà les seves atribucions

en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, exercirà les funcions que li

delegui per escrit el President, el qual en donarà compte a la Junta Rectora.

Article 14. l. El President ha de suspendre l'execució dels acords de
la Junta Rectora en els casos següents:

a) Quan recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència.
b) Quan fossin contraris als interessos generals del Municipi i del propi

Institut.

c) Quan constituïssin infracció manifesta de les lleis.
2. La suspensió haurà de decretar-se dins els sis dies següents a aquell

en què s'hagi pres l'acord i serà comunicada immediatament a l'Alcalde,
juntament amb els antecedents. L'Alcalde la conformarà o la revocarà en el
termini dels sis dies següents i s'entendrà revocada quan, vençut l'esmentat

termini, no recaigui resolució de l'Alcaldia.

3. En cas que l'Alcalde mantingui la suspensió se seguirà allò que estigui
establert per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

Secció tercera. Del Gerent i del Director Tècnic

Article 15. 1. L'Alcalde, a proposta de la Junta Rectora, nomenarà un

Gerent i un Director Tècnic que compliran les condicions necessàries per al

desenvolupament dels seus respectius càrrecs i tindran les facultats i obliga
cions que s'assenyalin en l'acta de nomenament o per acord de la Junta Rectora.

Hauran d'assistir a les reunions de la Junta Rectora -amb veu però sense vot

llevat d'aquelles reunions que el President no ho consideri necessari.

2. Correspondran al Gerent, entre d'altres que es puguin establir en la

seva acta de nomenament o per acord de la Junta Rectora, les funcions se

güents:
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a) Proposar a la Junta Rectora i al President els actes i els acords que
siguin de la seva respectiva competència.

b) Executar i fer complir els acords de la Junta Rectora i del President.
c) Assumir la direcció del personal i atorgar permisos i autoritzacions.
d) Signar els documents i la correspondència de tràmit.
e) Elaborar els pressupostos anuals de l'Institut i elevar-los a la Junta

Rectora per a la seva proposta inicial, si escau.

f) Verificar les despeses i els pagaments de l'Institut, i procurar la
maximització dels seus ingressos.

g) Representar l'Institut en les negociacions entre aquest Institut i els
seus membres, pel que fa a les relacions laborals.

h) Promoure i coordinar les iniciatives adients per al bon funcionament i
difusió de la tasca de l'Institut.

i) Planificar, juntament amb el Director Artístic corresponent i el Direc
tor Tècnic, les actuacions de l'Orquestra i de la Banda.

j) Tramitar i gestionar en nom de l'Institut les incidències relatives a la
contractació de serveis, de directors, de solistes o d'instrumentistes.

3. Correspondran al Director Tècnic, entre d'altres que es puguin esta
blir en la seva acta de nomenament o per acord de la Junta Rectora, les
funcions següents:

a) Assistir al Gerent i als Directors Artístics en la programació de les
activitats i la planificació del règim de treball de l'Orquestra i de la
Banda.

b) Preveure les necessitats de la plantilla per a cada actuació, en funció
dels programes establerts, promovent la contractació dels músics que cal
gui.

c) Preveure les necessitats de material i instruments per al bon desen
volupament de la programació.

d) Assegurar el compliment dels requeriments necessaris per realitzar
els serveis musicals, adoptant les mesures oportunes per esmenar possibles
deficiències.

e) Garantir el compliment de l'estipulat pel que fa a gires i desplaça
ments de l'Orquestra i de la Banda.

f) Presentar a la Gerència les peticions de permisos, com també qualse
vol altra incidència que afecti els músics de l'Institut.

g) Participar en els òrgans de selecció de personal músic.

CAPÍTOL III. DEL PERSONAL

Article 16. l. L'Institut disposarà del personal necessari, el nombre, la
categoria i les comeses del qual es determinaran en la plantilla proposada per
la Junta Rectora i que aprovarà l'Ajuntament.

2. El nomenament del personal sotmès al règim laboral, de totes les
categories i ellloc de treball al qual hagi d'ésser destinat, és de la competèn
cia de l'Institut, i s'efectuarà exclusivament d'acord amb procediments selec
tius públics i objectius que garanteixin la seva adequada preparació i compe
tència professional.
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Article 17. L'Orquestra i la Banda tindran cada una un Director titular

que serà el responsable de la seva programació artística i de la preparació
musical. L'Institut podrà contractar també Directors invitats per a cicles o

concerts determinats i també solistes instrumentals i vocals,

Article 18. El Personal al servei de l'Institut, sigui músic, tècnic, adrninís

tratiu, de serveis o subaltern, quedarà adscrit dins els grups següents:

a) El personal laboral de plantilla, músic, tècnic, administratiu, de ser

veis i subaltern,

b) El personal funcionari municipal de plantilla, tècnic, músic, adminis

tratiu, de serveis i subaltern a què es refereix l'article 21.

c) El personal laboral contractat temporalment per l'Institut, mentre no

es convoquin les proves assenyalades en l'article 19,

d) El personal músic contractat laboral circumstancialment per a actua

cions determinades per l'Institut quan les exigències d'una composició musi

cal determinada requereixin un augment d'instrumentistes o de determinats

especialistes.

Article 19. l. L'ingrés del personallaboral de plantilla músic s'efectua

rà per oposició o concurs-oposició, sempre que l'interessat estigui en posses

sió d'un títol professional o compleixi determinades condicions d'especialitza
ció, Pel que fa al personallaboral de plantilla, tècnic, administratiu, de serveis

i subaltern, s'establiran criteris de selecció pública, objectivament determi

nats d'acord amb les característiques dels llocs a cobrir.

2, El personal indicat en la lletra c) de l'article anterior es contractarà

per la Junta Rectora a proposta dels Directors Artístics,

3, El personal a què es refereix l'apartat d) de l'article 18 serà contractat

a proposta del Director Tècnic,

Article 20. l. La iniciació dels tràmits per a l'establiment de convenis

collectius de treball i la participació a les reunions que a l'efecte es convo

quin, requerirà el previ acord de la Comissió de Govern, que haurà de quedar
assabentada dels esmentats tràmits,

2, Una vegada conclòs el conveni s'elevarà a la Junta Rectora per a la

seva aprovació, amb informe previ de l'Àrea de Personal de l'Ajuntament.
Posteriorment, haurà de ser ratificat per l'òrgan municipal competent.

Article 21. Per decisió de l'Ajuntament, podran prestar servei en l'Insti

tut en llocs de treball corresponents a les seves categories oficials els

funcionaris municipals que es determini a l'efecte, ja siguin tècnics superiors
de música, ja pertanyin a qualsevol altre grup, subgrup, especialitat, classe o

categoria de la plantilla de l'Ajuntament, els quals estaran subjectes a la

normativa i disciplina de l'Institut en tot allò que faci referència a l'exercici de

les seves funcions, però no quedaran desvinculats de la relació de treballa

dors públics amb l'Ajuntament i conservaran, per tant, els drets actius i

passius corresponents al seu grau i categoria que dimanen de l'esmentada re

lació,
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CAPÍTOL IV. DEL RÈGIM JURÍDIC

Article 22. l. La potestat tuïtiva sobre l'Institut correspondrà a l'Ajunta
ment, que l'exercirà mitjançant els seus òrgans competents, en aplicació d'allò
que disposen les Lleis de Règim Local i Especial de Barcelona.

2. Les seves facultats seran:

2.1 L'aprovació de:

a) La programació de les activitats de l'Institut i les seves possibles mo

dificacions.
b) La plantilla del personal músic, tècnic, administratiu, de serveis i

subaltern i les seves retribucions.
c) Els pressupostos.
d) Els comptes anuals.

e) Les modificacions dels Estatuts i dels Reglaments interiors.
f) Les tarifes de les actuacions i els preus de les entrades.
g) La contractació dels Directors Titulars.
h) La determinació dels actes de gestió exclosos del coneixement a què

es refereix el número 2.3 b) d'aquest article.
2.2 L'autorització per a:

a) L'adquisició, cessió i gravamen de béns immobles.
b) La demanda de crèdits i préstecs i l'emissió pública de deute si és

procedent.
2.3 El coneixement de:

a) Els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reunions de la
Junta Rectora i els acords que s'adoptin.

b) Els assumptes que de manera reglamentària hagin de comunicar-se a

l'Alcaldia.
c) El balanç de situació de cada exercici econòmic.
d) Els nivells establerts en el desenvolupament de la programació con

vinguda.

Article 23. 1. El President de la Junta Rectora trametrà a l'Alcaldia
l'ordre del dia de les seves reunions, amb quaranta-vuit hores d'antellació a la
data assenyalada per a cada reunió; els textos dels acords, dins dels vuit dies
posterior a la reunió i els nivells de desenvolupament de la programació, dins

. el mes següent a cada trimestre natural.
2. L'Alcalde podrà:
a) Suspendre els acords de la Junta Rectora quan, a juí seu, recaiguin en

assumptes que no siguin de la seva específica competència, contraris als
interessos generals del Municipi o del propi Institut. o bé que constitueixin
infraccions manifestes de les Lleis, de conformitat amb allò que disposa la
legislació vigent.

b) Sollicitar dels Òrgans de Govern i de l'Administració de l'Institut tota
classe d'informes i documents i ordenar les inspeccions que siguin oportunes.

Article 24. Els acords de la Junta Rectora i les resolucions del President
seran susceptibles de recurs per via administrativa davant de l'Alcalde, sense

perjudici de les vies legals que es cregui convenient.
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CAPÍTOL V. DELS BÉNS, DELS MITJANS, DE LA INTERVENCIÓ I DE LA

COMPTABILITAT

Secció primera. Dels Béns i dels mitjans

Article 25. Constituiran el patrimoni de l'Institut:

a) Els béns que li adscrigui l'Ajuntament en ús, conservant la seva

qualificació jurídica originària,
b) Els que l'Institut adquireixi per qualsevol títol leqítím.

Article 26. Els recursos de l'Institut estaran constituïts per:

a) Els productes i rendiments del seu patrimoni,
b) Els preus públics pels diferents serveis i activitats que presti l'Institut

i per l'aprofitament dels seus locals i installacions.

c) Les quantitats que li assigni l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos
de la corporació:

d) Els acomptes, préstecs i crèdits que obtingui,
e) Els donatius i auxilis,

f) Els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa

legal.

Article 27. Els fons de l'Institut seran custodiats a la Tresoreria Munici

pal, directament o en comptes corrents bancaris degudament intervinguts,
oberts a nom de l'Institut.

Secció segona. De la intervenció i de la comptabilitat

Article 28. l. Els ingressos i despeses de l'Institut seran intervinguts
i comptabilitzats per l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, el qual exercirà

la pertinent fiscalització de la gestió econòmica, per ell mateix o per

delegació en el funcionari municipal amb títol adequat adscrit a la Interven-

ció,
2, Correspondrà a l'Interventor:

a) Assessorar la Junta Rectora en matèria econòmica,

b) Informar sobre el projecte de pressupost.
c) Intervenir les operacions d'ingressos i pagaments,
d) Fiscalitzar l'actuació econòmica dels òrgans de l'Institut.

Article 29. l. La comptabilitat es desenvoluparà de forma que permeti
l'estudi del cost i rendiment dels serveis amb compliment de les directrius se

güents:
a) Fixació dels costos analítics,

b) Uniformitat de models,

c) Utilització al màxim de la mecanització adrninistrativa.

d) Control per la Intervenció de Fons,

2, En tot cas la comptabilitat se subjectarà al règim de comptabilitat

pública, en els termes legalment establerts,
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Article 30. La rendició dels comptes anuals correspondrà a la Junta
Rectora i els corresponents estats i comptes i les seves propostes inicials seran
trameses a l'Ajuntament.

CAPÍTOL VI. DELS PRESSUPOSTOS

Article 31. L'Institut formarà per a cada exercici econòmic un Pressu
post que s'integrarà al general de la Corporació Municipal.

Article 32. L'estat de despeses del Pressupost comprendrà les previstes
per al sosteniment normal dels serveis, adquisició de materials i elements
necessaris per a les prestacions, reparacions ordinàries d'installacions i béns
de totes classes i havers i atencions del personal i material d'oficines,

Article 33. L'estat d'ingressos contindrà els recursos que s'assenyalen
en l'article 27,

Article 34. Els estats de les despeses i ingressos es dividiran en els
epígrafs que determinin les lleis sobre formació de pressupostos i comptabili
tat.

Article 35. Una vegada aprovat el pressupost, s'unirà com a annex i
antecedent a tenir en compte per projectar el de l'exercici següent, un estat
en el qual es faran constar:

a) Despeses forçoses, amb separació de les causades per càrreguesfinanceres i de personal.
b) Obligacions adquirides contractualment.
e) Despeses discrecionals,
d) Costos analítics dels serveis amb discriminació dels causats pelpersonal, pel material i d'altres,
e) Situació dels deutes i operacions de crèdit.
f) Quadre comparatiu per doble columna d'altes i baixes, i modificacions

respecte al pressupost anterior i les transferències i suplements de crèdits
aprovats durant l'any anterior.

Article 36. l, El pressupost anual serà elaborat pel Gerent i elevat a la
Junta Rectora abans de la segona desena d'agost, juntament amb la documen-

i taeió legalment exigida,
2, La Junta Rectora aprovarà la proposta inicial del pressupost, si és

procedent, i la trametrà a l'Ajuntament per a' la seva integració en el
Pressupost General, tramitació i aprovació previstes,

3, Cap pressupost no podrà ésser aprovat amb dèficit.

Article 37. La Junta Rectora de l'Institut també podrà elaborar previsions d'inversions per a l'ampliació o innovació dels seus locals, installacions i
equips, per a l'adquisició de béns de capital fix i per atendre despesesextraordinàries que s'originin per circumstàncies especials, Aquestes previ-
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CAPÍTOL VII. DELS EXCEDENTS I RESERVES

sions podran ser cobertes mitjançant operacions de crèdit o amb fons d'altra

procedència, La seva tramitació i aprovació s'efectuaran d'acord amb les

disposicions aplicables de Règim Local.

Article 38. En cas d'haver-hi excedents, després de satisfer les despe
ses totals de l'Institut, la conservació normal dels locals, instal-lacions i equips i

el pagament d'interessos i amortització de préstecs i obligacions en general,

s'aplicaran, com a mínim en un 20 %, a la constitució d'un fons de reserva fins

arribar a la meitat de la valoració dels béns afectats inicialment a l'Institut.

Article 39. l. El fons de reserva serà objecte de comptabilitat integra
da dins de l'ordinària de l'Institut.

2, Aquest fons constituirà una disponibilitat per fer front a saldos deutors

o a despeses extraordinàries originades per circumstàncies anormals,

3, Quan s'hagués arribat al 50 % de la valoració total a què es refereix

l'article anterior, podrà destinar-se, fins a un 60 % del fons en qüestió a

garantir l'emissió de deute destinat a la construcció, ampliació i renovació de

locals, instal lac ions i equips,

Article 40. Les operacions que s'efectuïn amb càrrec al fons de reserva,

necessitaran una proposta de la Junta Rectora adoptada per majoria absoluta

del nombre legal dels seus membres i aprovació per la Corporació Municipal.

Article 41. Les pèrdues que eventualment puguin produir-se en qualse
vol exercici econòmic, exceptuant si s'absorbissin amb el fons de reserva,

seran assumides per l'Ajuntament en la forma i termes que acordi la Corpora
ció Municipal.

Article 42. Les operacions que s'efectuïn amb càrrec del fons de reser

va per obres o serveis extraordinaris, requeriran, així mateix, si la Junta
Rectora ho creu necessari, habilitacions o suplements de crèdit en el pressu

post de l'Institut.

CAPÍTOL VIII. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Article 43. La modificació dels Estatuts s'efectuarà amb els mateixos

tràmits que els portats a terme per a la seva aprovació i de conformitat amb la

normativa vigent.

Article 44. l . L'Institut tindrà una durada indefinida en funció del

compliment de les finalitats per a les quals és constituït.

2, L'Institut podrà ésser dissolt:

a) Quan ho consideri convenient l'Ajuntament, per modificació dels

sistemes de gestió,
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b) Per resultar impossible l'aplicació de les activitats i mitjans de què
disposa l'Institut per acomplir de forma adient les seves finalitats.

3. La dissolució serà acordada per l'Ajuntament i requerirà un informe

previ de la Junta Rectora.

CAPÍTOL IX. DE LA DISSOLUCIÓ DE L'INSTITUT

Article 45. En dissoldre's l'Institut, l'Ajuntament el succeirà universal
ment, revertint el patrimoni amb els increments i aportacions que constin en el

seu actiu, a la Corporació Municipal i tot el personar de l'Institut s'integrarà,
aleshores, a la plantilla municipal en forma reqlamentària.

Article 46. L'efectivitat de l'acompliment de l'acord de dissolució de

l'Institut no restarà ultimada fins que la Corporació Municipal hagi establert la
s forma ulterior de prestació dels fins propis de l'Institut, i que aquests siguin

degudament atesos.

K

a

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

l,

a

Primera. Els funcionaris que, en aprovar-se aquests Estatuts, estiguessin
prestant els seus serveis a la Banda Municipal de Barcelona i a l'anterior
Patronat que s'extingeix, passaran tots ells, per decisió de l'Ajuntament, a

prestar-los al nou Institut, subjectant-se a la seva normativa de treball i a la

seva disciplina, bé que sense quedar desvinculats de la seva condició de

funcionaris de l'Ajuntament i per tant amb els mateixos drets que gaudeixin
actualment:l,

1-

Segona. El personal que en l'actualitat estigués prestant servei en el
Patronat extingit en règim de dret laboral passarà a incorporar-se automàtica-

[- ment al grup a) de l'article 18 dels presents Estatuts, amb reconeixement, en

a tot cas, dels drets adquirits i del temps de servei prestat en aquell Patronat.
1-

)S
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INSTITUT MUNICIPAL DELS SERVEIS FUNERARIS

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari
de 30 de novembre de 1982.) (GM núm. 1 de 10 de gener de 1983.)

CAPÍTOL I. NATURALESA I FINALITAT DEL SERVEI

Article 1. L'Institut Municipal dels Serveis Funeraris és una institució
municipal fundada per l'Ajuntament de Barcelona per a la gestió directa dels
serveis funeraris i dels cementiris municipals, d'acord amb aquests estatuts i
les disposicions legals aplicables.

Article 2. l. L'Institut Municipal dels Serveis Funeraris té personalitat
diferenciada, patrimoni propi i la capacitat d'obrar necessària per al compli
men de la seva comesa; en conseqüència, pot adquirir béns i drets, contractar,
assumir obligacions, comparèixer en judici i davant de qualsevol autoritat o

organisme i realitzar tota mena d'actes i negocis jurídics congruents amb els
fins de la institució.

2. L'Institut té autonomia administrativa i financera en la mesura recone

guda per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 3. L'Institut Municipal dels Serveis Funeraris assumeix dos tipus
de servei de la competència municipal:

a) els serveis funeraris, en règim de monopoli; i

b) la gestió dels cementiris municipals, incloses les facultats delegades
per la Corporació Metropolitana respecte del Cementiri del Nord.

Article 4. Els serveis funeraris a què es refereix l'apartat a) de l'article
anterior comprenen les següents prestacions:

a) aconduïment sanitari dels cadàvers, de conformitat amb allò que està
previst o autoritzat per les lleis, essent propi de l'Institut tot allò que no

constitueix funció professional específica, així com l'agenciat o encàrrec a

professionals en el seu cas per compte dels usuaris;
b) amortallament i vestició de cadàvers, excepte quan es realitzi per

familiars dels difunts, o per altres persones; i subministrament d'hàbits o mor

talles;
c) subministrament de fèretre o taüts, arques i urnes per a cadàvers,

restes i cendres; i enferetraments;
d) servei de cotxes fúnebres i organització de l'acte social de l'enterra

ment, facilitant, quan no es faci en cotxes propis l'agenciat de cotxes de servei
públic;

e) servei públic en locals habilitats a l'efecte de capelles ardents o

dipòsit de cadàvers, d'ençà del traspàs fins l'acte del sepeli, previ compliment
de les disposicions sanitàries vigents;
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f) subministrament de flors i corones mitjançant la seva adquisició o

agenciat prop d'industrials i comerciants del ram, llevat el cas que els

familiars realitzin directament l'encàrrec; i servei de cotxes de corones;

g) servei de túmuls i de cambres mortuòries, cadafals, endolament i

ornats fúnebres en els domicilis on hagi ocorregut l'òbit;
h) trasllat fora del terme municipal en l'interior del país i a l'estranger

de cadàvers i restes;
i) tràmit de diligències per a les verificacions mèdiques particulars i

oficials dels cadàvers, i per al registre de la defunció i autorització de

sepultura, així com l'agenciament i el despatx, sempre que ho autoritzi

expressament l'Ajuntament, i

j) tots els altres actes, diligències i operacions susceptibles, per presta
ció directa o agenciament, del servei funerari, ja sia per costum i tradició

ciutadana, o bé per exigències o hàbits que s'introdueixin en el seu desenvolu

pament.

Article S. La gestió dels cementiris municipals esmentada en l'apartat b)
de l'article 3, comprèn les següents comeses:

a) l'administració dels cementiris i la cura del seu ordre i policia, sense

perjudici de les funcions de vigilància que tingui encomanades al respecte la

Guàrdia Urbana;
b) la inhumació, exhumació, trasllat, reducció i incineració de cadàvers i

de restes humanes;
c) les obres de construcció, ampliació, renovació i conservació de

sepultures de totes classes; i

d) la realització de les obres, serveis i treballs necessaris per a la

conservació, manteniment i neteja dels cementiris i, en particular, dels seus

elements urbanístics, jardineria, edificis i installacions, així com per al seu

funcionament.

Article 6. I. L'Institut desenvoluparà les comeses assenyalades en

aquests estatuts, de conformitat amb allò que estableix el Reglament de

Prestacions dels Serveis Funeraris i en l'Ordenança de Cementiris, aprovats
per l'Ajuntament.

2, La competència assignada a l'Institut serà suficient malgrat l'exercici

de les atribucions que corresponen als òrgans de l'Administració municipal i

de la Generalitat, competents en matèria de la salut pública per a la fiscalitza

ció sanitària dels serveis funeraris i els cementiris,
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Article 7. L'Institut està facultat per a realitzar les funcions administratí

ves i tècniques tendents al compliment dels seus fins i, en particular, per al ple
exercici de les següents:

A, La instrucció i proposta de resolució dels expedients relatius a:

a) concessió i reconeixement dels drets funeraris, a perpetuïtat o tempo
rals, sobre sepultures de totes classes;



b) concessió de drets funeraris sobre solars per a la construcció de

panteons i arcs-coves

e) modificació dels drets funeraris; ampliació transmissió per defunció
del concessionari, cessió «inter-vivos», transmissió provisional i transmissió per
abandó del titular;

d) designació dels beneficiaris del dret funerari;
e) preparació i despatx dels títols provisionals i definitius referents a

drets funeraris; el seu canvi i expedició de duplicats;
f) autorització per a la inhumació, exhumació, trasllat, reducció, incine

ració de cadàvers i restes humanes;
g) llicències per a obres de construcció de panteons i arcs-coves;

h) llicències per a obres de reforma, addició i conservació i accessoris
de sepultures en general; i

i) els tràmits i procediments annexos o complementaris dels enumerats
anteriorment.

B. La gestió administrativa per les taxes per a la concessió, modificació i
ús dels drets funeraris per a l'expedició de títols, llicències i autoritzacions,
per a la prestació de serveis funeraris i per a la conservació dels cementiris;
així com la gestió de l'arbitri municipal de Pompes Fúnebres. Aquesta gestió
comprendrà les següents funcions:

a) la liquidació de les referides exaccions, i la formulació i expedició de
les corresponents notificacions i cartes de pagament, sense perjudici de la
facultat de fiscalització d'ingressos que sigui de la competència de la Interven
ció municipal;

b) la recaptació de les quotes en període voluntari, de conformitat amb
les normes reguladores d'aquesta funció, i l'ingrés de les corresponents a

l'arbitri municipal de Pompes Fúnebres a la Caixa de l'Ajuntament.
e) la devolució d'ingressos indeguts, quan s'escaigui;
d) el control dels pagaments periòdics que han de fer efectiu els

particulars per raó de les esmentades exaccions;
e) la relació amb les Agències Executives mitjançant la Dipositaria

municipal de fons, per a la racaptació de les taxes pel procediment executiu
de constrenyiment;

f) la proposta a la Corporació municipal, mitjançant l'Àrea de finances,
de les tarifes de les taxes esmentades en l'apartat a) i de les modifica
cions adoptades per a la seva inclusió en l'ordenança fiscal corresponent,
d'acord amb els estudis i comptes justificatius del cost dels respectius ser

veis.

C. La convenció de les prestacions funeràries amb els interessats, la
cura de la seva execució i la liquidació i percepció de les tarifes i preus que
no tinguin caràcter tributari.

D. L'elaboració i aprovació de projectes, i la direcció o fiscalització
tècnica, certificació, recepció i execució directa de les obres de construcció,
ampliació, renovació i conservació de les sepultures de tota mena; així com de
conservació, reparació i manteniment d'edificis i installacions i dels elements
urbanístics del sòl, subsòl i volada dels cementiris.

E. La fiscalització tècnica de les obres efectuades pels particulars en els
cementiris.
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F, La contractació en totes les seves fases i incidències, fins i tot

l'atorgament i la formalització dels contractes, en les següents matèries:

a) obres esmentades en l'apartat D d'aquest article;
b) serveis i treballs necessaris per al manteniment i neteja dels cementi

ris, dels seus jardins i elements urbanístics i dels edificis i instal lacions de

l'Institut, així com per al seu funcionament.

c) adquisició d'equipaments, mobiliari, automòbils, maquinària, aparells,
eines, utensilis, estris i béns inventariables en general; i arrendament dels

serveis i treballs necessaris per a la seva conservació i reparació:
d) adquisició de taüts, fèretres, arques, urnes i els altres utensilis i

elements propis de les prestacions funeràries;
e) adquisició de primeres matèries, fluids, productes energètics, béns

consumibles o fungibles i béns no inventariables en general;
f) alienació de béns mobles inútils o sobrers;
g) agenciament amb empreses particulars de les prestacions comple

mentàries esmentades en l'article 4 d'aquests Estatuts,

G, Cooperació amb companyies d'assegurances i mutualitats legalment
operants dins el ram d'enterraments, per a l'efectivitat de determinades

prestacions amb l'extensió i sota les condicions que s'estableixin a aquest
efecte,

H, La gestió de tallers per a la fabricació de taüts, fèretres, arques i els

altres estris i elements funeraris,

Article 8. L'Institut proposarà als Òrgans de Govern de l'Ajuntament,
mitjançant les Àrees corresponents, la resolució o aprovació dels temes que
siguin de la seva respectiva competència i particularment dels següents:

a) expedients sobre titularitat i ús dels drets funeraris a què fa referèn
cia l'apartat A de l'article anterior;

b) tarifes dels serveis que tinguin el caràcter de taxa i que han d'ésser
incloses en l'Ordenança fiscal corresponent: i

c) tots els actes que requereixin l'aprovació de l'Ajuntament en l'exerci

ci de les seves facultats tuïtives sobre l'Institut, i que s'enumeren a l'article se

güent.

CAPÍTOL III. FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT

Article 9. l. La protesta tuïtiva sobre l'Institut correspon a la Corpora
ció municipal, que l'exercirà mitjançant els òrgans de govern competents
d'acord amb allò que disposen les Lleis,

2, Aquesta potestat es tradueix en les següents facultats:
A, Aprovació de:

a) el pla general i programes d'actuació de l'Institut, i les seves modifi

cacions:
b) els pressupostos;
c) les habilitacions i suplements de crèdit i les transferències que

excedeixin del 5 % del corresponent pressupost;
d) les tarifes dels serveis que no tinguin el caràcter de taxa;

164



e) els acords d'apellació al crèdit públic i d'emissió d'obligacions;
f) la liquidació anual dels comptes;
g) els reglaments de serveis i de règim interior;
h) les plantilles i els règims de nomenament i retribució del personal;
i) els convenis collectius de treball;
j) exigir responsabilitats als titulars i membres dels òrgans de govern i

administració de l'Institut; i

k) la determinació dels actes de gestió exclosos del coneixement que
esmenta l'epígraf C, b) d'aquest article.

B. Autorització per a:

a) l'adquisició, alienació i gravamen dels béns immobles de propietat de

l'Institut; i

b) la petició de crèdits o prèstecs de qualsevol espècie.
C. El coneixement de:

a) els assumptes que s'incloguin en l'ordre del dia del Consell d'Admi
nistració i els acords corresponents;

b) els assumpres que reglamentàriament hagin de comunicar-se a l'Al

caIdia;
c) el balanç de situació de cada trimestre i el global de l'exercici

econòmic; i

d) els nivells aconseguits cada trimestre en el desenvolupament de la

programació establerta.

Article 10. 1. El President del Consell d'Administració enviarà a l'Al
caIdia l'ordre del dia de les reunions del Consell en el moment de convocar

Ies i, com a mínim, amb setanta-dues hores d'antelació a l'assenyalada per a

iniciar la reunió; els textos dels acords dins les quaranta-vuit hores següents a

l'acabament del Consell; i l'informe sobre els nivells de desenvolupament de
la programació, dins el mes següent a cada trimestre natural.

2. L'Alcalde podrà:
a) suspendre els acords del Consell d'Administració i les resolucions

dels altres òrgans de govern i administració de l'Institut, que estimi contràries
als interessos generals del municipi i del mateix Institut, o constitutius d'infrac
ció manifesta de les lleis; i

b) sol-licitar dels òrgans de govern i administració de l'Institut tota

classe d'informes i documents, així com ordenar les inspeccions i auditories
que consideri oportunes.

Article 11. Els acords del Consell d'Administració i les resolucions dels
altres òrgans de govern i administració de l'Institut seran susceptibles, en tot

cas, de recurs en via administrativa davant l'Alcalde dins els ajornaments i
amb els efectes previstos en les disposicions legals vigents.

CAPÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 12. Els òrgans de govern i administració de l'Institut seran:

a) el Consell d'Administració;
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b) el President i el Vice-president; i

c) el Gerent.

Secció Primera. Consell d'Administració

Article 13. 1. L'òrgan suprem de govern de l'Institut és el Consell
d'Administració que estarà integrat per:

a) sis regidors designats per la Comissió Municipal Permanent;
b) cinc consellers nomenats per l'Alcalde entre persones de reconegu

da competència en les matèries que constitueixen l'objecte de l'Institut,
representant una d'elles el personal i proposada pel Comitè d'Empresa: i

c) el delegat o coordinador de serveis a qui corresponguin, per raó de la
seva competència, les matèries pròpies de l'Institut,

2. El Consell es renovarà obligatòriament amb el canvi de la Corporació
municipal.

Article 14. El President i el Vice-president seran designats per l'Alcalde
i el seu nomenament haurà de recaure en membres del mateix Consell que
siguin regidors.

Article 15. 1. Actuarà de secretari del Consell d'Administració el
secretari general de l'Ajuntament, el qual podrà delegar en un funcionari
municipal que estigui en possessió del títol de Llicenciat en Dret.

2. El secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu però sense

vot, redactarà les actes de les sessions i assessorarà jurídicament quan sigui
requerit a l'efecte.

3. A les reunions del Consell serà convocat l'interventor de fons o, en el
seu cas, el funcionari en qui delegui; hi assistirà amb veu i sense vot.

Article 16. 1. El Consell d'Administració es reunirà com a mínim una

vegada al trimestre i sempre que ho consideri necessari el President; haurà
de reunir-se en virtut de disposició de l'Alcalde o a petició d'una tercera part
del consellers.

2. Les reunions se celebraran quan concorrin com a mínim, tant en

primera com en segona convocatòria, un terç del nombre de consellers i no

podrà celebrar-se sense l'assistència del President i del secretari o del qui
legalment els substitueixi.

3. En tot cas han d'assistir-hi:

a) tres membres regidors i dos més dels altres vocals, en primera
convocatòria; i

b) tres regidors almenys en segona convocatòria, una hora després de
l'anunciada per a la primera.

4. Les convocatòries hauran de cursar-se, almenys, amb tres dies hàbils
d'antelació i caldrà adjuntar-hi l'ordre del dia de la reunió.

Article 17. l. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels conse

llers presents, entenent-se per talla que es produeix quan els vots a favor són
més que els vots en contra.
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2. Quan es produeixi un empat, es repetirà la votació, i si es repeteix,
decidirà el President amb el vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu, negatiu a en blanc; els consellers també

podran abstenir-se de votar.

Article 18. Corresponen al Consell d'Administració les següents atribu
cions:

a) aprovar inicialrnent el pla general i els programes d'actuació, així
com les seves revisions anuals;

b) aprovar els projectes d'obres, installacions a serveis, de quantia
superior al 3 % del pressupost peculiar de l'Institut;

c) contractar i concedir obres, serveis i subministraments d'una durada

superior a dos anys i l'import total dels quals excedeixi, qualsevol que sigui la

part que es contracti, del 3 % del citat pressupost; i resoldre les qüestions
incidentals dels referits contractes;

d) acordar amb l'autorització de l'Ajuntament les emissions de deute, les

operacions de crèdit i els contractes de tresoreria;
e) formular els projectes de pressupostos per a la seva ulterior aprova

ció reglamentària, i desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb els projec
tes esmentats;

f) aprovar les transferències de crèdit que no excedeixin, en conjunt,
del 5 % del respectiu pressupost durant l'exercici;

g) sol-licitar de l'Ajuntament l'autorització per a les transferències de

quantia superior a l'assenyalada en l'apartat anterior, i l'aprovació d'habilita
cions i suplement de crèdit;

h) sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament els reglaments sobre prestació
de serveis de règim interior i les normes de caràcter laboral que siguin de
transcendència per a l'Institut;

i) proposar a l'Ajuntament la modificació dels presents estatuts;
j) proposar a l'Alcalde la terna per al nomenament del gerent;
k) sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament la plantilla del personal i els

règims per al seu nomenament i retribució:
1) acordar els nomenaments, l'ascens, la remuneració i la separació del

personal, d'acord amb la plantilla aprovada i amb les prescripcions reglamen
tàries aplicables;

11) exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions
judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos de l'Institut;

m) adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor orga
nització i funcionament dels serveis; i

n) donar compte anualment a la Corporació municipal de la tasca
realitzada mitjançant una memòria destinada a informar sobre el funcionament
de l'Institut durant l'exercici. Aquesta memòria contindrà, com a mínim, les

següents particularitats:

- judici crític sobre el desenvolupament del pla d'actuació
- nivells aconseguits
- costos analítics del servei i cornparació del seu rendiment amb els d'altres

serveis públics a privats anàlegs
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resum de les tasques de fiscalització realitzades durant l'exercici

proposta de les millores en ordre a incrementar l'eficàcia dels serveis.

Secció Segona. President i vice-president

Article 19. l. Corresponen al President del Consell d'Administració,
les atribucions següents:

a) ostentar la representació de l'Alcalde a l'Institut i la d'aquest en els
actes que per la seva significació ho requereixin.

b) exercir, en el cas d'urgència i donant-ne compte al Consell d'Admi

nistració en la primera sessió que celebri, la facultat que li és atribuïda en

l'apartat 11) de l'article 18; i atorgar, en tot cas, els poders que consideri con

venients;
c) convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els

empats amb el vot de qualitat;
d) exercir la superior inspecció i direcció de tots els serveis;
e) ordenar els pagaments d'acord amb les normes d'execució del pres

supost de l'Institut.

f) aprovar els projectes d'obres, instal-lacions i serveis d'una quantia
que no excedeixi el 3 % del pressupost de l'Institut

g) contractar i concedir obres, serveis i subministraments de durada

fins a dos anys, i d'una quantia que no excedeixi del 3 % del pressupost i

resoldre les qüestions incidentals d'aquests contractes;

h) sancionar els empleats de l'Institut

i) dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al

compliment dels acords del Consell; i

j) qualsevol altre assumpte d'anàloga naturalesa que sigui de la compe
tència de l'Institut i que no estigui reservat expressament a altres òrgans del

mateix Institut.

2. Per delegació expressa de l'Alcalde podrà ser-li atribuïda la facultat

de resoldre els expedients sobre titularitat i ús dels drets funeraris.

Article 20. l. El President suspendrà provisionalment l'execució dels

acords del Consell d'Administració en els següents casos:

a) quan recaiguin en assumptes que no siguin de la seva competència;
b) quan siguin contraris als interessos generals del Municipi a del

mateix Institut; i

c) quan constitueixin una infracció manifesta de les lleis.

2. La suspensió haurà de decretar-se dins els sis dies següents al

Consell en què s'hagi adoptat l'acord, i serà comunicada immediatament a

l'Alcalde juntament amb els antecedents del cas. L'Alcalde confirmarà a

revocarà la suspensió en el termini d'altres sis dies, entenent-se confirmada

quan no recaigui resolució de l'Alcaldia dins de l'esmentat termini.

3. En el supòsit que l'Alcalde confirmi la suspensió s'estarà al que es

disposa per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

Article 21. El vice-president suplirà el President i assumirà les seves

atribucions en els casos de malaltia a absència.
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Secció Tercera. El Gerent

ó,

Article 22. l. El gerent serà nomenat per l'Alcalde entre persones
especialment capacitades i a proposta en terna del Consell d'Administració.

2. L'Institut atorgarà al gerent un contracte que estableixi les condicions
del nomenament, les obligacions i remuneració, el termini de duració i les
causes d'extinció del conveni. L'esmentat termini no excedirà de sis anys, si
bé podrà ser prorrogat al seu acabament per voluntat d'ambdues parts.Is

s-

Article 23. Seran funcions del gerent:
a) executar i fer complir els acords del Consell de conformitat, en el seu

cas, amb les disposicions ordenades pel President.

b) dirigir i inspeccionar els serveis i dependències de l'Institut exercint
el seu comandament directe i el del personal, sota la dependència immediata
del President.

c) representar administrativament l'Institut en els casos que aquesta
representació no sigui assumida pel President

d) assistir a les reunions del Consell, amb veu però sense vot; i

e) totes les altres que el Consell d'Administració i el President li

deleguin, dins de les seves respectives atribucions.

li-
m

Il-

Is

ia

la

CAPÍTOL V. DEL PERSONAL I DE L'ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS

al

Is

Article 24. l. L'Institut disposarà del personal necessari per al compli
ment de les seves comeses, i el seu nombre, categoria i funcions estaran
determinades en la plantilla formulada pel Consell d'Administració.

2. En la plantilla del personal es determinarà la remuneració correspo
nent a cada categoria.

3. El nomenament del personal de totes les categories de la plantilla,
qualsevol que sigui el lloc de treball on s'hagi de destinar, correspon al
Consell d'Administració.

4. L'ingrès del personal s'efectuarà exclusivament mitjançant els proce
diments públics de selecció que a l'efecte s'estableixin, per garantir la seva

capacitat i competència. Els aspirants hauran de reunir els requisits de
titularitat acadèmica o professional i, quan correspongui, les condicions d'es

pecialització que es determinin per a cada lloc.
6. No es podrà nomenar personal interí, temporal, eventual, de suplèn

cies o en qualsevol altre concepte, sense ajustar-se als procediments a què es

refereix el paràgraf precedent.
6. La vinculació del personal amb l'Institut serà de caràcter laboral, i els

seus drets i deures seran els establerts en les reglamentacions de treball i
convenis col·lectius aplicables.

el

at

,;
el

al

a

o

la

3S

':!s

Article 25. l. La iniciació dels tràmits per a l'atorgament de convenis
collectius de treball, i la participació en les reunions que a l'efecte es

convoquin, requeriran un acord previ de la Comissió Municipal Permanent, la

169



qual haurà de ser informada de les successives fases del procés fins al seu

acabament.
2. L'aprovació d'aquests convenis correspondrà també a la Corporació

municipal.

Article 26. 1. Els funcionaris municipals a què fa referència l'article 15
exerciran les seves funcions a l'Institut, sense perjudici de les que correspon

guin als llocs de treball que ocupin a l'Ajuntament.
2. La resta de funcionaris municipals en propietat adscrits a l'Institut

passaran a la situació de supernumeraris en la plantilla municipal.

Article 27. 1. Amb subjecció a la plantilla aprovada i els crèdits

consignats en el pressupost, l'Institut té potestat per a organitzar els seus

serveis i ordenar el seu funcionament, sense perjudici de les facultats tuïtives

reservades a l'Ajuntament en l'article 9.2 d'aquests Estatuts.

CAPÍTOL VI. BÉNS I MITJANS ECONÒMICS

Article 28. Constitueixen el patrimoni de l'Institut:

a) els béns que li transfereixi en propietat l'Ajuntament de Barcelona;
b) els que li atorgui l'Ajuntament en ús, conservant la seva qualificació

jurídica originària; i

c) els que l'Institut adquireixi per qualsevol títollegítim.

Article 29. Els recursos de l'Institut seran:

a) els productes i rendiments del seu patrimoni;
b) les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la

Corporació;
c) les taxes per la concessió, modificació i ús dels drets funeraris,

l'expedició de títols, llicències i autoritzacions, prestació de serveis funeraris i

la conservació dels cementiris;
d) les bestretes, prèstecs i crèdits que obtingui d'entitats oficials o parti

culars;
e) els donatius, auxilis i subvencions; i

f) els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la normativa

legal aplicable.
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CAPÍTOL VII. DIPÒSIT DE FONS, INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT

Secció Primera. Dipòsit de fons.

Article 30. Els fons de l'Institut seran custodiats en la Dipositaria munici

pal, directament o en comptes corrents bancaris degudament intervinguts,
oberts directament a nom de l'Institut.'
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Secció Segona. Intervenció i comptabilitat

Article 31. Els ingressos i despeses de l'Institut seran intervinguts i

comptabilitzats per la Intervenció de Fons de l'Ajuntament, que exercirà la

pertinent fiscalització de la gestió econòmica i podrà delegar-la en un funcio

nari municipal amb un títol adequat, adscrit a la Intervenció.

Article 32. La comptabilitat es desenvoluparà de manera que permeti
l'estudi del cost i rendiment dels serveis, sota les següents directrius:

a) fixació dels costos analítics;
b) uniformitat de models;
c) utilització al màxim de la mecanització administrativa, i

d) control de la Intervenció de Fans.

Article 33. I. La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Admi

nistració, mitjançant balanç anual i compte de liquidació del pressupost del

propi exercici, que serà sotmès al Consell Ple de l'Ajuntament.
2. Cada trimestre natural el Consell d'Administració elevarà a l'Alcaldia:

a) un balanç de situació que tancarà fins l'últim dia del trimestre;
b) relació de les altes i baixes del personal durant el trimestre, amb

indicació de les quantitats satisfetes en concepte de sou, remuneracions, hores

extraordinàries, productivitat, dietes i qualsevol altre concepte retribuït així
com les satisfetes per estudis a treballs encarregats a persones diferents de

les integrants de la plantilla de l'Institut.

c) examen dels nivells obtinguts en el desenvolupament de la programa
ció establerta.

CAPÍTOL VIII. DELS PRESSUPOSTOS

Article 34. L'Institut formarà per a cada exercici econòmic un Pressu

post que s'ajuntarà com un annex a l'ordinari de la Corporació municipal.

Article 35. I. L'estat de despeses del pressupost peculiar comprendrà
les previstes per al sosteniment normal dels serveis, adquisició de materials i

elements necessaris per a les prestacions, manteniment i reparacions ordinà
ries d'installacions i béns de totes classes, havers i atencions de personal i

adquisició de material d'oficina, interessos i amortització d'emprèstits i altres

despeses de caràcter ordinari.
2. L'estat d'ingressos contindrà els recursos que s'assenyalen a l'arti

cle 29.

3. Els estats de despeses i d'ingressos es dividiran en els conceptes que
determinen les lleis generals sobre la formació de Pressupostos i Comptabili
tat pública

Article 36. Una vegada aprovat el pressupost, s'unirà com a annex i
antecedent -a tenir en compte per projectar el de l'exercici següent- un estat
en què es farà constar:
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a) despeses forçoses amb separació de les causades per càrregues
financeres i de personal;

b) obligacions adquirides contractualment;
c) despeses discrecionals;
d) costos analítics dels serveis amb discriminació dels causats pel

personal, el material i altres;
e) situació dels deutes i operacions de crèdits;
f) quadre comparatiu per doble columna d'altes i baixes, i modifica

cions respecte del pressupost anterior i les transferències i suplements de

crèdit aprovats durant l'any anterior.

Article 37. Es podrà formular un pressupost d'inversions per a realitzar

obres de nova planta, ampliació, renovació o reparació extraordinària d'edifi

cis, installacions i elements urbanístics dels cementiris; per a l'adquisició de
béns de capital fix i per atendre despeses extraordinàries que s'originin per
circumstàncies especials. Aquests pressupostos podran ser coberts mitjançant
operacions de crèdit, aportacions del pressupost peculiar o amb fons d'altres

procedències. La seva tramitació s'efectuarà d'acord amb les disposicions de

Règim Local aplicables.

Article 38. l. Els avantprojectes dels Pressupostos seran formulats pel
gerent i elevats al Consell d'Administració abans de la segona desena d'agost,
juntament amb la memòria explicativa, les certificacions dels conceptes i

l'import dels deutes exigibles a l'Institut, i també dels ingressos percebuts en

l'exercici anterior i en els sis primers mesos de l'any en curs.

2. El Consell d'Administració aprovarà, en principi, els projectes de

pressupostos, si s'escau, i els enviarà a l'Ajuntament per a la seva aprovació
per l'òrgan de govern competent.

3. Cap pressupost peculiar no podrà ser aprovat amb dèficit i els

Pressupostos d'Inversions han de ser nivellats.

Article 39. Les pèrdues que eventualment puguin produir-se en qualse
vol exercici econòmic, llevat que s'absorbeixin amb els fons de reserva, seran

assumides per l'Ajuntament en la forma i terminis que acordi la Corporació
municipal.

CAPÍTOL IX. EXCEDENTS I RESERVES
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Article 40. Si hi haguessin excedents després de satisfer les despeses
totals de l'Institut, i l'aportació de fons de reserva, es destinaran íntegrament a

la millora i ampliació dels edificis, installacions i equipaments de l'Institut i

elements urbanístics dels cementiris i, si s'escau, a la construcció de sepultu
res.

Article 41. l. Al fons de reserva es destinarà com a mínim un 20 % de

l'excedent, fins a arribar a la meitat de la valoració dels béns adscrits o

transferits a l'Institut i que constitueixin el seu capital inicial.



2, El fons de reserva serà objecte objecte de comptabilitat separada de
l'ordinària de l'Institut i de l'Ajuntament.

3, Aquest fons constituirà una disponibilitat per a respondre a saldos
deutors a despeses extraordinàries:

Article 42. 1. A les operacions que s'efectuïn amb càrrec al fons de

reserva els caldrà la proposta del Consell d'Administració adoptada per

majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i aprovació per la

Corporació municipal.
2, Les operacions a càrrec del fons de reserva per obres a serveis

extraordinaris requeriran la formació d'un pressupost d'inversions i, si el

Consell ho creu necessari, amb les corresponents habilitacions a suplements
de crèdit en el pressupost peculiar de l'Institut.

CAPÍTOL X. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I DISSOLUCIÓ DE L'INSTITUT

Article 43. La modificiació dels estatuts es realitzarà amb els mateixos
tràmits i requisits exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la

normativa vigent.

Article 44. l. L'Institut tindrà una duració indefinida en funció del

compliment de les finalitats per a les quals és constituït.
2, L'Institut podrà ser dissolt:

a) quan ho estimi convenient l'Ajuntament per modificació del sistema
de gestió dels serveis;

b) perquè resulti impossible aplicar l'esmentada fi a l'activitat i mitjans
de què disposa,

3, La dissolució serà acordada per l'Ajuntament i requerirà un informe

previ del Consell d'Administració de l'Institut.

Article 45. En dissoldre's l'Institut l'Ajuntament li succeirà universal
ment i el seu patrimoni, amb tots els increments i aportacions que figurin en

l'actiu, revertirà a la Corporació municipal.

Article 46. L'acord de dissolució de l'Institut no tindrà efecte fins que la

Corporació municipal hagi establert la forma ulterior de prestació dels serveis
i que degudament siguin atesos,
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PATRONAT DE TURISME DE BARCELONA

(Estatuts, Nova redacció aprovada per acord del Consell Plenari,
de 25 d'octubre de 1988) (GM núm. 7 de 28 de febrer de 1989)

CAPÍTOL PRIMER. NATURALESA I FINALITAT DE LA INSTITUCIÓ

Article 1. l. L'Institut Municipal Patronat de Turisme de Barcelona, és
un organisme autònom local, de caràcter comercial i de serveis, amb persona
litat jurídica pública, fundat per l'Ajuntament de Barcelona, i que es regeix
pels presents Estatuts i les disposicions legals aplicables,

2, Als efectes que preveu l'article 3 de la Llei Especial del Municipi de
Barcelona, el Patronat té consideració d'òrgan tècnico-jurídic de l'Ajuntament.

Article 2. l. El Patronat té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni
independent i capacitat d'obrar necessària per al compliment de les seves fi
nalitats,

2, Sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament. correspon
al Patronat, l'organització i administració del servei, i en particular les atribu
cions següents:

a) Administrar el seu patrimoni,
b) Contreure obliqacions:
c) Acceptar heretatges, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis

i l'ajut de l'Estat, de les Corporacions públiques i de particulars,
d) Reglamentar el seu propi funcionament.
e) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i

tot traspassar, gravar, hipotecar, constituir penyora i altres qaranties.
f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre

obligacions amb avalo sense,

g) Contractar personal, serveis i subministraments,
h) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de socie-'

tats mercantils, sempre que es dirigeixin a la consecució d'objectius afins als
del Patronat.

i) Exercitar accions judicials i adminístratives

Article 3. El Patronat de Turisme de Barcelona té per objecte:
l. Promoure totes les activitats encaminades a incrementar la demanda

turística,
2, Gestionar, promocionar i realitzar totes aquelles activitats ciutadanes

que puguin beneficiar l'increment i la qualitat de l'oferta turística de Barcelona,
3, Promoure la presència activa de Barcelona en el mercat turístic,

procurant la coordinació dels sectors interessats en el foment del turisme,
4, Afavorir, ajudar i possibilitar l'adequació de les estructures i dels serveis

a la oferta turística, donant suport i ajut la iniciativa privada del sector,

175



6. Potenciar i estructurar el sector turístic inherent en el tema de con

gressos.
6. Estudiar els problemes turístics de la Ciutat adoptant o proposant les

mesures que es considerin més adients per solucionar-los.

7. Elaborar el material de propaganda necessari a fi de conèixer els

recursos turístics de Barcelona per tal de fomentar la captació de visitants.

8. Potenciar el desenvolupament del turisme en el seu caràcter més am-

plio
9. Collaborar amb altres entitats públiques o privades en la promoció de

Barcelona i de les zones en les quals es trobi inclosa la Ciutat, en benefici de

l'atracció turística.
10. Instar les autoritats i organismes competents sobre la tramitació de

concerts econòmics per al finançament de campanyes de promoció turística.

11. Contribuir a la defensa dels recursos naturals i dels valors sòcio

culturals de la Ciutat.
12. Estudiar i analitzar la realitat turística de la Ciutat, oferint la informa

ció aconseguida en el sector.

13. Coordinar, dinamitzar i ajudar tots els sectors interessats en el

foment del turisme.

14. Gestionar installacions i equipaments municipals o amb participació
municipal, d'interès turístic o d'interès per a la Ciutat.

Article 4. Per a l'acompliment de les seves finalitats el Patronat compta
rà amb els recursos econòmics següents:

1. Les aportacions de l'Ajuntament amb càrrec als pressupostos de la

Corporació.
2. Les subvencions que aportin totes les entitats i organismes de caràc

ter oficial o particular a les finalitats del Patronat.

3. Els ingressos i drets que poguessin satisfer els particulars per a la

utilització dels serveis que presti el Patronat.

4. Els llegats i donacions al Patronat que haguessin estat acceptats pel
Consell d'Administració.

6. Els productes del seu patrimoni.
6. Tots els altres que puguin ser-li atribuïts de conformitat amb la

normativa legal aplicable.

Article S. El Patronat té la seva seu al municipi de Barcelona, passeig de

Gràcia, núm. 36, pis principal.

CAPÍTOL SEGON. ÒRGANS DEL GOVERN I LES SEVES ATRIBUCIONS

Article 6. La direcció i l'administració del Patronat de Turisme estarà

formada pels òrgans següents:
1. El Consell d'Administració.

2. El President.

3. El Director.
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Secció primera. Del Consell d'Administració.

s Article 7. 1. El Consell d'Administració assumeix el governament i la

gestió superior del Patronat, i estarà integrat pels membres següents:
s a) Sis representants de l'Ajuntament de Barcelona, designats per l'Alcal-

dia, dels quals, com a mínim, tres seran regidors.
b) Sis consellers, nomenats per l'Alcalde, entre persones de reconeguda

competència en les matèries que constitueixen l'objecte del Patronat.
8 c) El Coordinador de Serveis a qui correspongui per raó de les seves

8 competències.
2. El Consell es renovarà coincidint amb el canvi de la Corporació Muní-

8 cipal.

)- Article 8. El President i Vice-president del Consell, seran designats per
l'Alcalde, i el seu nomenament haurà de recaure en membres del Consell que

l- siguin regidors.

Article 9. l. El Secretari assistirà a les reunions del Consell amb veu

però sense vot, redactarà les actes de les sessions i assessorarà jurídicament
ó sempre que amb tal fi se'l requereixi.

2. També hi assistiran amb veu però sense vot, l'Interventor de Fons de
la Corporació a el funcionari en qui delegui, i el Director del Patronat.

1-

Article 10. L'Alcalde, a proposta del President del Consell, podrà nome-

a nar els assessors del Consell d'Administració que consideri convenients;
aquests assessors assistiran a les reunions i podran intervenir com a tals en les

'- deliberacions, sense dret al vot.

a Article 11. 1. El Consell d'Administració es reunirà dos cops l'any, com

a mínim, i sempre que ho consideri necessari el President. També haurà de
�l reunir-se quan ho disposi l'Alcalde a a petició d'una tercera part dels Conse

llers.
2. Les reunions no podran celebrar-se sense l'assistència del President i

a del secretari a dels que de manera reglamentària els substitueixin i en

qualsevol supòsit hi hauran d'ésser presents:
a) Set membres del Consell en primera convocatòria, quatre dels quals

e hauran de ser de representació municipal.
b) Quatre membres, com a mínim, en segona convocatòria, dos dels

quals hauran de ser de representació municipal, mitja hora més tard de
l'anunciada per a la primera convocatòria.

3. Les convocatòries hauran de cursar-se als membres del Consell i a les
persones a les quals es refereixen els articles 9 i l O, amb una antelació mínima

à de tres dies hàbils; a la convocatòria s'adjuntarà l'ordre del dia de la reunió.

Article 12. l. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels conse

llers presents, entenent-se com a tal la que es produeix quan els vots a favor
superen els. vots en contra. L'aprovació a modificació dels Reglaments de
Règim Interior requerirà majoria absoluta.
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2. Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si de nou es repeteix,
decidirà el President amb el seu vot de qualitat.

3. El vot podrà ser afirmatiu o negatiu. Els consellers també podran
abstenir-se de votar.

Article 13. Corresponen al Consell d'Administració les atribucions se

güents:
l. Determinar la política d'actuació i gestió.
2. Formular els Pressupostos d'ingressos i de despeses anuals, per ésser

sotmesos a l'aprovació del Consell Plenari de l'Ajuntament.
3. Proposar la modificacíó dels Estatuts.

4. Aprovar els Reglaments de Règim interior.

6. Proposar el nomenament del Director i també la seva separació.
6. Aprovar anualment la Memòria, l'inventari i el balanç.
7. Fiscalitzar el rendiment dels comptes de cada pressupost, el qual serà

controlat també per la Intervenció de l'Ajuntament per a la seva definitiva

aprovació pel Consell Plenari.

8. Sotmetre a l'aprovació de l'Ajuntament de Barcelona la plantilla de

personal i el règim per al seu nomenament i retribució,
9. Acceptar o refusar les donacions o llegats fets a favor del Patro-
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nat.

10. Contractar i concedir obres, serveis i subministraments d'una dura

da superior als cinc anys o de quantia superior al deu per cent del pressupost,
i resoldre les qüestions incidentals dels esmentats contractes.

Il. Proposar al Consell Plenari municipal l'adquisició, alienació, cessió o

gravamen de béns immobles en tots els casos i les inversions en valors

rnobiliaris o la seva alienació si excedeixen del deu per cent del pressupost
anual del Patronat i acordar la inversió i l'alienació de valors mobiliaris, quan
no excedeixin de l'esmentat percentatge.

12. Constituir comissions especials amb consellers i/o professionals per

estudiar, analitzar i suggerir solucions a temes concrets de l'àmbit competen
cial del Patronat.

13. Crear dins el marc del Patronat seccions específiques que represen
tin una col-laboració del Patronat i del sector privat en aspectes concrets amb

possibles aportacions finalistes per part del sector privat.
14. Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos i reclamacions

judicials i administratives, en defensa dels drets i interessos del Patro

nat.

Article 14. 1. El Consell d'Administració podrà nomenar una Comissió
Permanent amb un màxim de cinc dels seus membres, fixant-li a més la

delegació de facultats que l'esmentat Consell consideri.
2. En el cas de formar-se la Comissió Permanent aquesta serà presidida

pel President del Consell d'Administració o pel Conseller que aquest no

meni.
3. Serà d'aplicació a les reunions de la Comissió Permanent allò que es

disposa en l'article 10 d'aquest Estatuts.



Secció segona. Del President i Vice-president del Consell

Article 15. Correspondrà al President del Consell d'Administració:
a) Exercir la representació permanent de l'Alcalde en el Patronat i la

del Patronat en els actes que per la seva significació ho requereixin.
b) Exercir, en el cas d'urgència i donant-ne compte al Consell d'Admi

nistració en la primera sessió que realitzi la facultat que li atribueix l'apartat
14 de l'article 13.

c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell,
dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb el vot de qualitat.

d) Exercir la inspecció superior i la direcció de tots els serveis.

e) Ordenar els pagaments, dins les normes d'execució del pressupost
del Patronat.

f) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments de duració
� inferior a cinc anys a de quantia inferior al deu per cent del pressupost
3. ordinari, i resoldre qüestions incidentals en tota mena de contractes.

g) Resoldre els assumptes de la competència del Patronat no atribuïts a

� autoritats a organismes de rang superior a a altres òrgans.

Article 16. l. El President haurà de suspendre provisionalment l'exe
cució dels acords del Consell d'Administració quan:

a) Recaiguin en assumptes que no sigui de la seva competència.
b) Constitueixin delicte, siguin contraris a l'ordre públic, als interessos

generals del Municipi a del mateix Patronat.
D c) Constitueixin una infracció manifesta de les lleis.
s 2. La suspensió s'haurà de decretar dins els tres dies següents a aquell
It en què s'hagi adoptat l'acord i serà comunicada immediatament a l'Alcalde,
n juntament amb els antecedents, el qualla confirmarà a revocarà, en el termini

de les quaranta-vuit hores següents; s'entendrà confirmada quan no recaigui
r resolució de l'Alcaldia dins l'esmentat termini.

3. En el cas que l'Alcalde confirmi la suspensió, es remetrà a allò que
s'estableix per a les suspensions decretades directament per l'Alcaldia.

D Article 17. El Vice-president substituirà el President i n'assumirà les
atribucions en els casos de vacant, absència a malaltia i exercirà les funcions

s que li delegui el President, per escrit, de les quals se'n donarà compte al
Consell d'Administració.

Article 18. El President a en el seu cas el Consell d'Administració
6 podran acordar la delegació en l'execució d'algunes de les competències que
3. els hi són pròpies en algun dels membres del Consell, donant compte de tal

delegació a l'Alcalde.

i- Secció tercera. Del Director

s Article 19. El Director del Patronat serà nomenat i separat per l' Alcaldia
a proposta del Consell, i del nomenament es donarà compte a la Corporació
Municipal.
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Article 20. Són funcions del Director:

l. Executar i fer complir els acords del Consell del Patronat.

2. Dirigir i inspeccionar els serveis del Patronat de conformitat amb les
directrius del Consell d'Administració.

3. . Ordenar els pagaments, que tinguin consignació expressa i respon
guin a obligacions degudament contretes pel Patronat.

4. Assistir obligatòriament a les sessions del Consell i de la Comissió
Permanent -amb veu i sense vot- llevat d'aquelles que el President no

consideri necessari.
5. Preparar la Memòria i els Pressupostos del Patronat, com també la

liquidació i rendició de comptes.
6. La contractació d'obres i serveis en la forma autoritzada pel Consell

d'Administració.
7. Redactar i proposar al Consell, la plantilla orgànica i les cor

responents retribucions.

8. Proposar al Consell d'Administració, la contractació de personal i les

condicions de treball.

9. L'adquisició de màquines i material d'oficina i els altres béns mobles

en la forma i la quantitat autoritzada pel Consell d'Administració.

Iü. Totes aquelles altres atribucions que el Consell del Patronat conside
ri oportú conferir-li.

CAPÍTOL TERCER. SECRETARIA, INTERVENCIÓ I DIPOSITARIA DE

FONS

Article 21. La Secretaria del Patronat correspon al Secretari General de

l'Ajuntament, amb les facultats i obligacions pròpies del seu càrrec. El

Secretari podrà delegar les seves funcions en un funcionari municipal que

estigui en possessió del títol de llicenciat en Dret.
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Article 22. El control i la fiscalització de la gestió econòmico-financera

del Patronat correspon a l'Interventor de Fons de l'Ajuntament, el qual podrà
delegar les seves funcions en un funcionari municipal amb la titulació adient,
adscrit a la Intervenció.

Article 23. Els fons del Patronat seran custodiats en la Dipositaria
municipal, directament o en comptes corrents bancaris, degudament intervin

guts, oberts directament a nom del Patronat.

CAPÍTOL QUART. FACULTATS D'INTERVENCIÓ I DE TUTELA DE L'A

JUNTAMENT

Article 24. Correspon al Consell Plenari de l'Ajuntament les potestats
tuïtives següents:

A) Aprovació de:

a) La plantilla de personal i el règim per al seu nomenament i retribució.



b) Els pressupostos i els rendiments de comptes anyals,
c) La modificació dels Estatuts del Patronat.

B) Autorització de:

a) Adquisició, alienació, cessió o gravamen de béns immobles, quant la

seva valoració excedeixi de 30 milions de pessetes o ellO % del seu Pressu

post.
b) Inversions de valors mobiliaris o la seva alienació quan excedeixin

del 10 % del Pressupost anyal.

)-

.ó

.o

a Article 25. El President del Consell trametrà a l'Alcaldia l'ordre del dia
de les reunions del Consell, amb setanta-dues hores d'antelació a la seva

sessió i els textos dels acords els trametrà dins les quaranta-vuit hores

següents a l'acabament del Consell.

,II
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Article 26. L'Alcaldia podrà:
a) Suspendre els acords del Consell d'Administració i dels altres òrgans

de govern, quan consideri que recauen sobre assumptes que no són de la seva

competència, o bé són contraris als interessos generals del Municipi, del
Patronat o constitueixen infracció manifesta de la Llei,

b) Obtenir tota mena d'informes i documents,
c) Ordenar les inspeccions que consideri oportunes,

�s

E CAPÍTOL CINQUÈ. DEL RÈGIM JURÍDIC

.e

::1
.e

Article 27. Contra les decisions del Director els interessats podran
recórrer en alçada en el termini de quinze dies, davant el Consell d'Adminis
tració del Patronat, la resolució del qual esgotarà la via administrative.

Article 28. Els acords del Consell del Patronat podran ser impugnats
administrativament pels interessats davant l'Alcaldia en el termini d'un mes.

'a

à
.t,

Article 29. El Patronat podrà extingir-se en qualsevol moment per
alguna de les causes següents:

I. Per acord plenari de l'Ajuntament de Barcelona
2. Per la impossibilitat legal o material de realitzar el seu objectiu,

la

Q- Article 30. En dissoldre's el Patronat, l'Ajuntament el succeirà universal
ment i el seu patrimoni revertirà en l'Ajuntament de Barcelona.

l-

ts
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REGLAMENT DEL BARCELONA CONVENTION BUREAU

(Aprovat pel Consell d'Administració del Patronat de Turisme de Barcelona el
30 d'octubre de 1990)

(GM núm. I de 10 de gener de 1991)

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article I, l. El Barcelona Convention Bureau, en endavant, BCB, és una

secció especialitzada del Patronat de Turisme de Barcelona, creat a l'empara
dels articles 236,3 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 13,13
dels Estatuts del Patronat.

2, La seu del BCB és la mateixa del Patronat de Turisme, Passeig de

Gràcia, núm. 35, 08007 Barcelona,

Article 2. Les finalitats del BCB, en desplegament del que preveuen els

articles 3,5 i 13,13 dels Estatuts del Patronat de Turisme són:
la, La promoció de la ciutat de Barcelona com a seu de congressos, conven

cions i viatges d'incentiu,

2a, El foment de l'ús i del desenvolupament de la infrastructura turística de
la ciutat i dels serveis específics en el camp de les reunions,

3a, La participació en aquestes tasques de les empreses del sector turístic
públic i privat.

Article 3. Per a la realització de les finalitats Ia, i 2a, de l'article anterior,
el BCB durà a terme, entre d'altres, les activitats següents:

i. De promoció,
a) Captació de Congressos mitjançant la prospecció de les associacions

i entitats que els convoquen, presentació de candidatures en collaboració
amb els delegats locals i el seu seguiment fins a la seva obtenció,

b) Captació de convencions i viatges d'incentiu de grans empreses
mitjançant promocions específiques a diferents ciutats europees i viatges de
familiarització d'alts executius d'aquestes empreses a Barcelona,

e) Assistència a les fires i salons especialitzats.
d) Premsa i publicitat.
2, De serveis a l'organització,
a) Producció i distribució de les publicacions que es considerin oportu

nes per recollir tota mena d'informació sobre infrastuctures turístiques especí
fiques i empreses de serveis especialitzats.

.
b) Assessorament personal sobre l'organització d'un congrés a Barcelo

na i la millor utilització de les seves possibilitats, i sobre les empreses i

professionals necessaris,

c) Coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona o altres entitats públi
ques i privades per a facilitar prestacions als organitzadors,
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d) Proporcionar plànols, fullets turístics i altres publicacions destinades
als assistents a les reunions.

3. De desenvolupament del BCB.

a) Creació i manteniment al dia d'un banc de dades informatitzat amb

tots els esdeveniments programats per a la seva celebració a Barcelona
durant els propers anys.

b) Trasllat a efectes estadístics i informatius, d'aquestes dades als

organismes nacionals i internacionals especialitzats.
c) Adscripció a la ICCA (Internacional Congress and Conventions Asso

ciation) i a la FEVC (Federació Europea de Ciutats de Congressos), i participa
ció a les seves activitats, així com la incorporació als altres organismes
nacionals o internacionals que acordi el Consell d'Administració del Patronat
de Turisme, al qual correspondrà, si escau, disposar la baixa del BCB en les
esmentades organitzacions.

d) Captació d'empreses membres del BCB.

Article 4. Per a fer efectiva la participació de les empreses del sector

turístic, aquestes poden adquirir la condició de membres del BCB, de la

manera que es preveu a l'article 12 d'aquest reglament.

CAPÍTOL SEGON. 'ÒRGANS D'ADMINISTRACIÓ

Article 5. L'administració del BCB correspondrà als òrgans següents:
a) El President.

b) El Comitè Executiu.

c) El Director Adjunt.
d) L'Assemblea General.

Article 6. La presidència del BCB recaurà en el president del Patronat

de Turisme de Barcelona.

Article 7. 1. El Comitè Executiu estarà integrat pel president i pels
vocals següents:

- El Coordinador de Serveis de l'Ajuntament, o a qui correspongui en

raó de la seva competència.
- El Director del Patronat de Turisme.
- El Coordinador de Relacions Públiques i Protocol de l'Ajuntament.
- El Cap del Departament de Turisme de la Cambra Oficial de Comerç,

Indústria i Navegació de Barcelona.
- El Gerent de Zona de Catalunya d'IBERIA, LAE.
- El Director del Palau de Congressos de Barcelona.
- Un representant del Gremi d'Hotels de Barcelona.
- Un representant del Gremi de Restauració de Barcelona.
- Un representant de Transports.
- Un representant d'Agències de Viatges.
- Un representant d'Organitzadors Professionals de Congressos.
- Un representant d'Empreses de Serveis Auxiliars.
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Un representant de l'oferta complementària.
2. Per acord del Consell d'Administració 'del Patronat de Turisme es

podrà ampliar el nombre de vocals del Comitè Executiu del BCB amb

representants de nous sectors, en la mesura que adquireixin rellevància en

l'àmbit d'actuació del BCB.
3. Les funcions de secretari del Comitè Executiu, les exercirà el Director

Adjunt del BCB.

Article 8. Són atribucions del Comitè Executiu:

a) Formar la secció pressupostària pròpia i proposar-la al Consell d'Ad-
ministració del Patronat de Turisme per què la incorpori al pressupost.

b) Aprovar els programes de promoció.
c) Aprovar l'admissió i cessament dels membres del BCB.
d) Establir les quotes dels membres i proposar la seva aprovació al

Consell d'Administració del Patronat.

e) Proposar al Consell d'Administració del Patronat la modificació del

present Reglament.
f) Nomenar els vocals del Comitè proposats per les entitats que hi són

representades.
g) Convocar l'Assemblea General de membres.

Article 9. 1. El Comitè Executiu es reuneix, almenys, dues vegades l'any i

sempre que el convoqui el President a ho sol-licití un terç dels membres que
l'integren. Les sessions caldrà convocar-les amb vuit dies naturals d'antelació.

2. En cas d'absència del president, el substituirà en la presidència de les
sessions el director del Patronat de Turisme de Barcelona.

3. Les sessions del Comitè Executiu queden vàlidament constituïdes
amb l'assistència d'un terç dels seus membres, sempre que hi siguin presents
el president a el director del Patronat i el secretari.

4. Els acords del Comitè s'adopten per majoria simple, que s'entén
produïda quan els vots a favor són més que els vots en contra. Els empats els
dirimeix amb el seu vot de qualitat el president a el director del Patronat, si el
substitueix.

6. De les sessions del Comitè, se n'aixecarà acta que, un cop aprovada,
serà transcrita en elllibre d'actes i signada pel president i pel director adjunt
en funcions de secretari.

Article 10. 1. El director adjunt del BCB és designat pel president del
Patronat de Turisme, a proposta del seu Consell d'Administració.

2. Correspon al director adjunt la direcció de l'administració ordinària
del BCB i de les activitats que realitzi, la direcció immediata del personal que
li sigui adscrit pel director del Patronat, l'execució dels acords del Comitè
Executiu, i la secretaria d'aquest mateix Comitè.

Article Il. L'Assemblea General està integrada pels membres adherits
al BCB. És un òrgan de caràcter consultiu, informatiu i de participació i es

reuneix un cop a .I'any, convocat prèviament pel Comitè Executiu. La presi
dència de l'Assemblea corrèspon al president del Patronat.
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CAPÍTOL TERCER. DELS MEMBRES DEL BCB

Article 12. 1. Poden sollicitar la seva admissió com a membres del
BCB, totes aquelles persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits
següents:

a) Dedicar-se a alguna activitat que, directament o indirectament, esti

gui relacionada amb l'organització de congressos, convencions o viatges
d'incentiu, o al servei dels seus participants.

b) Estar degudament legalitzades i tenir seu o oficina a Catalunya.
c) Demostrar la deguda solvència a travès de l'entitat bancària amb què

operin.
d) Comptar amb un mínim de dos anys en l'activitat professional que

al·leguen en el moment de la sollicitud.

2. Les agències de viatges hauran de comptar a més, els requisits se

güents:
a) Disposar d'un departament receptiu especialitzat en la provisió de

serveis de congressos, convencions o viatges d'incentiu, com allotjament,
excursions, viatges pre- i postcongrés.

b) Haver proveït serveis a un mínim de deu reunions internacionals,
amb un mínim de tres països participants, en alguna de les especialitats
indicades, amb una participació, almenys, de 400 delegats en cinc reunions, i

una durada mínima de tres dies.

3. Els Organitzadors Professionals de Congressos (OPC's) hauran de

reunir els requisits següents:
a) Haver portat l'organització i la secretaria d'un mínim de deu reu

nions internacionals, amb un mínim de tres països participants, una participa
ció de 400 delegats en almenys cinc reunions, i una durada mínima de tres

dies.

b) Passar la inspecció d'un o més congressos organitzats per I'OPC de

què es tracti.

4. A les agències de viatges amb departament de congressos els seran

d'aplicació les condicions que el paràgraf anterior exigeix als OPC's.
5. Els hotels i restaurants de nova construcció s'admetran des del

moment de la seva obertura al públic, tot i que la seva sollicitud haurà de ser

informada favorablement pel Gremi d'Hotels o pel Gremi de Restauració de

Barcelona respectivament.
6. En el cas d'empreses de nova constitució, però resultants de la fusió o

reestructuració d'empreses membres del BCB, el Comitè Executiu podrà
aprovar la seva incorporació i la baixa de l'empresa o empreses anteriors, o

bé considerar-ho com un canvi de nom.

7. Les persones físiques de reconeguda professionalitat en el sector que
constitueixin empresa pròpia podran ser admeses com a membres del BCB al

cap d'un any de la seva constitució, i per un període d'un any de prova, fins la

seva admissió definitiva pel Comitè Executiu; durant l'any de prova es

beneficiaran dels mateixos drets que els altres membres, llevat de la seva

inserció en les publicacions del BCB.
8. Els canvis en la titularitat de les empreses membres s'hauran de

notificar immediatament al BCB, a fi que el Comitè Executiu confirmi la



condició de membre del nou titular; a aquests efectes, el nou empresari
acompanyarà la informació que consideri pertinent.

�l g, El BCB es reserva, en tot cas, el dret a demanar en el moment de la

s sollicitud d'admissió, o en el de canvi de la titularitat de l'empresa membre, la

informació complementària que estimi convenient, així com a obtenir-la pels
i- seus propis mitjans,
s 10, L'admissió de membres del BCB ha de ser aprovada pel Comitè Exe-

cutiu,

s

Article 13. l. Els membres adherits al BCB podran cessar, voluntària
ment, amb un preavís de tres mesos, anteriors a131 de desembre si el pre-avís
s'efectua més tard devengaran, automàticament, l'import sencer de la quota
de l'any següent. Les baixes anunciades fora d'aquest termini no donaran, en

cap cas, dret a la devolució de quotes ja abonades o a l'exempció de quotes
pendents de pagament d'exercicis anteriors,

2, El Comitè Executiu cessarà en la seva condició de membres del BCB a

aquells que:
a) Deixin de complir les condicions allegades en la seva sollicitud d'ad

missió,

b) No hagin fet efectiva la quota de membre, transcorreguts tres mesos

des de la data de pagament estipulada,
3, Així mateix, el Comitè Executiu cessarà aquells membres que:
a) Incompleixin greument les altres obligacions exigides per l'article 16

d'aquest Reqlament.
b) Es neguin a facilitar informació útil i necessària per a la bona marxa

del BCB,

c) Hagin experimentat un canvi de propietat i/o orientació de l'empresa
que contradigui les condicions d'admissió o impliqui l'incompliment de les

obligacions dels membres; aquests canvis han de ser comunicats al BCB im
mediatament.

4, Els cessaments pels motius previstos en els paràgrafs anteriors 2 i 3
seran aprovats pel Comitè Executiu, amb la intrucció prèvia de l'expedient en

el qual es donarà audiència a l'empresa membre,

è
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Article 14. l. Els membres del BCB abonaran una quota anual que
fixarà el Comitè Executiu, i que serà definitivament aprovada pel Consell
d'Administració del Patronat de Turisme,

2, La quota anual es podrà satisfer d'un sol cop, o bé trimestralment.
3, Les admissions aprovades després de l'I de juliol satisfaran el 50 % de

la quota de l'any en curs,

Article IS. Són drets dels membres del BCB:
a) Figurar en les publicacions que editi el BCB, L'espai que correspongui a

cada membre, així com el disseny del seu contingut, són competència del BCB, i
no es considera en cap cas com a anunci proporcional a l'import de la quota,

b) Accedir al banc de dades del BCB per a ús privat.
c) Participar activament en les promocions específiques que organitza el

BCB, tant a Barcelona com a l'estranger,
e

a
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d) Sollicitar el suport del BCB en la presentació de candidatures que

provinguin de la seva pròpia iniciativa o de clients propis.
e) Sollicitar material de promoció del BCB o del Patronat de Turisme,

per a les seves accions promocionals, sempre que justifiqui el seu ús i destí

nació.
f) Assistir a l'Assemblea General anual de membres del BCB.

Article 16. Són obligacions dels membres del BCB:

a) Abonar puntualment la seva quota.
b) Mantenir un nivell de servei i de professionalitat d'elevada qualitat.
c) Acomplir les condicions contractuals amb els seus clients.

d) Facilitar informació periòdica sobre la seva activitat congresística, i

fer-ho puntualment quan li sigui requerida.
e) Donar compte de les irregularitats o faltes d'ètica professional que

pugui detectar en el sector, a ser possible de manera documentada.

f) Respectar els bons usos i pràctiques de l'ètica comercials.

g) Fer pública la seva pertinença al BCB.

CAPÍTOL QUART. RÈGIM ECONÒMIC

Article 19. El control i la fiscalització de la gestió económico-financera

del BCB correspon a l'interventor de l'Ajuntament o, en el seu cas, al

funcionari municipal en què l'interventor hagi delegat.

Article 17. l. Dins del presssupost únic del Patronat de Turisme, el

BCB compta amb una secció pressupostària pròpia.
2. Aquesta secció està constituïda per les partides consignades a tal fi, el

producte de les quotes dels membres del BCB, els productes de les presta
cions que realitzi i les subvencions i auxilis que rebi.

Article 18. Integrada en la comptabilitat general del Patronat de Turis

me, el BCB podrà portar una comptabilitat especial.

CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM JURÍDIC

Article 20. Correspon al Consell d'Administració del Patronat de Turis

me resoldre els conflictes, dubtes i qüestions que susciti l'aplicació i interpre
tació d'aquest Reglament.

Article 21. Els acords del Comitè Executiu del BCB poden ser suspesos

pel president del Patronat de Turisme, i sotmesos a la consideració del Consell

d'Administració del Patronat a fi que adopti la decisió que entengui més con

venient.
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Article 22. Els acords del Comitè Executiu del BCB són recurribles en

alçada davant el Consell d'Administració del Patronat. La resolució d'aquest



le recurs pot ser objecte d'impugnació davant la Jurisdicció Contenciosa Admi
nístratíva, amb interposició prèvia del recurs administratiu que preveu l'arti-

e, ele 142.4 del Reglament d'Organització i Administració de Barcelona.
ti-

CAPÍTOL SISÈ. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT I DISSOLUCIÓ DEL
BCB

Article 23. La modificació d'aquest Reglament i la dissolució del BCB les
t. aprovarà el Consell d'Administració del Patronat de Turisme, amb informe o

proposta previs del Comitè Executiu del BCB.
, i

le DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor el dia de la seva publicació a la
Gaseta Municipal de Barcelona.

el

el
:a-

is-

ra

al

is
'e-

os

ell
lll-

en

,s!

189



SOCIETATS MERCANTILS



APARCAMENTS I SERVEIS, S.A.

(La denominació de la Societat que apareix al Text dels Estatuts fou canviada

segons consta a la GM núm. 25 de 10 d'octubre de 1987)
(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 9 de març de 1982)

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. La Societat es denomina «Societat Privada Municipal d'Apar
caments, SA» i té naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de

l'Excm, Ajuntament de Barcelona,

En virtut d'això la societat es regirà pels preceptes dels seus estatuts, per
les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona a el seu òrgan de

gestió, les generals administratives que li fossin d'aplicació i per la LLei de

Règim Jurídic de Societats Anònimes,

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la realització de les

següents finalitats:

a) La promoció de la construcció de locals i edificis i condicionament

d'espais, així com la seva explotació i administració directa a indirecta,
destinats a l'estacionament de tot tipus de vehicles,

b) La contractació de terceres persones, participació en altres activitats
mercantils i actuació com a promotora en qualsevol d'elles i la realització
d'operacions financeres de qualsevol classe relacionades amb l'apartat ante

rior,

c) L'adquisició de finques, construcció d'edificis i la seva explotació
directa a indirecta amb la mateixa finalitat. Per a la consecució d'aquests fins
tindrà facultat de comprar, vendre i per qualsevol títol adquirir i transferir
immobles i constituir, modificar, redimir, cancellar, adquirir i transmetre
drets reials,

d) Fer els serveis especialitzats que l'Ajuntament d'aquesta Ciutat li

encomani, en particular en les tasques directament relacionades amb la
circulació viària de Barcelona, previ el compliment dels requisits legals
exigibles en cada cas, (Aquest apartat ha estat afegit per acord del CP de
26-6-85, GM núm. 20 de 20-7-85,)

Article 3. La societat tindrà durada indefinida,

Article 4. La societat té el seu domicili a Barcelona, carrer de Provença,
número dos-cents seixanta, pis tercer, i el Consell d'Administració podrà
canviar-lo dintre de la Ciutat de Barcelona deixant constància del nou domicili
en els presents estatuts,
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CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de sis-cents noranta dos milions de

pessetes (692,000,000), representat per 6,920 accions nominatives de cent mil

pessetes (l00,000) completament alliberades i intransferibles a persona dife

rent del seu únic titular, l'Ajuntament de Barcelona, (Modificat per acord del

CP de 26-6-85, GM núm. 20 de 20-7-85,)

Article 6. Els títols representatius de les accions seran separats de
llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali

tat pel mateix Consell.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels

següents òrgans:
1. La Junta General.

2) El Consell d'Administració,

3) La Gerència,

Secció Primera. La Junta General

Article 8. El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis deterrninen,

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries o ex

traordinàries.
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció

d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo

daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
o l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona

i el secretari general de la Corporació,
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els

membres no regidors del Consell d'Administració, el gerent i altres persones
a les quals la llei atorgui aquest dret.
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Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si

s'escau, i resoldre sobre l'aplicació de resultats,

,

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de

l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que,



segons la seva legislació orgànica poden sollicitar reunions extraordinàries i
també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. La Junta General, ordinària o extraordinària, a més a més de
les facultats previstes per l'article 10, tindrà les següents:

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració,
b) Fixar la remuneració dels consellers,
c) Modificar els estatuts,

d) Augmentar o disminuir el capital social.
e) Emetre obliqacions,
f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta Gene-

ral.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de ser-ho les de la

Corporació o organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de
la Junta General de la societat, amb la signatura del President i del secre

tari,
Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, seran executius llevat d'una

disposició legal contrària,

Secció Segona. El Consell d'Administració

Article 14. L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell
d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta
General, no superior a dotze ni inferior a sis, La meitat del nombre de
consellers seran sempre regidors de l'Ajuntament.

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents
a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals,

La Junta General podrà assignar als consellers una remuneració fixa,
Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà al que,

en cada moment, disposin les lleis vigents sobre la matèria,
,

Article 15. Els consellers seran designats per períodes no superiors a la
duració del mandat del Consistori.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els
administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones
que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent

aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres persones,
Si la vacant produïda estigués coberta per un administrador que tingués

el caràcter de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, el Consell haurà de

designar la persona que l'hagi d'ocupar entre els membres de la Corporació.
En cap cas no podran ser nomenats consellers aquells en els quals concorrin
circumstàncies que, en el seu cas, els incapacitin per a l'exercici del càrrec
de conseller o bé hi siguin incompatibles,
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Article 17. La Junta General designarà entre els consellers el President i

un vice-president.
Quan aquests manquin, el Consell designarà el conseller que hagi de

suplir el President.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que, pertanyent-hi a no, hagi
de tenir el càrrec de secretari.

Article 18. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i

amb aquest caràcter representarà la societat en judici com a fora d'ell, podent
comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de

jutjats i tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe

de persones privades, físiques a jurídiques, fins i tot el Banco de España i les

seves sucursals, També podrà atorgar les substitucions precises al compli
ment d'aquests fins,

El vice-president substituirà el President en casos d'absència, malaltia a

qualsevol altra impossibilitat, amb totes les seves atribucions,

Article 19. El Consell es reunirà periòdicament mitjançant convocatòria
del President a de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del

Consell per sol-licitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre

de membres de dret del Consell de la societat, en la qual s'expressaran els

punts a tractar en l'ordre del dia, El President convocarà el Consell d'Adminis

tració dins el termini de set dies a partir del rebut d'aquesta sol-licitud, havent

de figurar en l'ordre del dia en els extrems assenyalats pels sollicitants, sense

perjudici del fet que si el President ho creu convenient pugui introduir en

aquest ordre del dia altres punts al seu lliure albir.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,
presents a representants, la meitat més un dels seus components, Els acords

s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en

cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà sollicitar la

presència de funcionaris municipals a persones que pertanyin a la plantilla de

l'empresa, perquè puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però
sense vot.

Article 20. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en

actes transcrites en el llibre corresponent i seran signades pel President a qui
el representi, i el secretan.

En el cas d'absència a impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i

aixecarà la corresponent acta la persona que determini el Consell d'Adminis

tració,

Article 21. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per a

la gestió dels negocis de la societat i la seva representació en tots els

assumptes pertanyents al lliurament a tràfic de l'empresa,
Amb aquest fi podrà fins i tot, alienar, gravar i hipotecar a executar tots i

qualsevol actes de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte
d'immobles, així com dirimir qüestions a sotmetre-les a arbitratges de dret a

equitat, comparèixer en judici davant tota classe d'autoritats i tribunals,
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sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la llei a la
competència de la Junta General.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap rnenysteni
ment envers ell, s'enuncien tot seguit les següents atribucions del Consell
d'Administració

a) L'elaboració abans del 31 d'octubre de cada any del pressupost de

l'empresa per a l'exercici a exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació.
L'esmentat pla s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació.

b) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del

personal de la societat, podent acordar a aquest efecte, regles generals a de
caràcter especial.

c) L'atenció a les despeses imprevistes que es presentin a efectes
d'introduir la pertinent modiñcació en el pressupost de l'empresa.

d) L'aprovació de les clàusules a què s'hauran de sotmetre els diferents
règims de concurs per a la prestació de serveis de tercers a adquisició de
materials per a la societat.

e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin
tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que
puguin afectar directament a indirectament l'activitat de la societat.

Secció Tercera. Del director o gerent

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el director a gerent
que reuneixi les condicions legals.

En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li

confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves

funcions i tot allò necessari per a atorgar en el seu favor poders de represen
tació de la societat amb les facultats que siguin oportunes per a la seva co

mesa.

Article 23. El director a gerent podrà assistir per tal d'ésser informat,
amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions
a comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra
manera pels motius que estimés convenient, seqons el seu criteri, sense que
en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

CAPÍTOL IV. DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article 24. L'exercici social coincidirá amb l'any natural de l'Ajunta
ment de Barcelona, segons les lleis.

Article 25. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici
social, el Consell d'Administració formularà legalment l'inventari balanç, el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i proposta d'aplicació de

resultats, si estigués establerta, elevarà a l'Alcalde per a la convocatòria de la

Junta General ordinària.
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Article 26. Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la

Junta General ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili
social els documents als quals fa referència l'article anterior.

Article 27. Els beneficis socials seran distribuïts de la manera que,
tenint en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada

ejercici de la Junta General ordinària.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28. La societat es dissoldrà per les causes expressades en

l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i altres legals que siguin
d'aplicació.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament fa

l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Article 29. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la repre
sentació dels consellers per a fer nous contractes i contreure noves obliga
cions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar

de liquidadors que assumiran les funcions que els assigni l'article 160 de la
Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes i realitzaran les operacions de

liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol
9 d'aquest cos legal.

Article 30. Queda prohibit ocupar càrrecs -i en el seu cas exercir-los
a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats del Decret
Llei de tretze de maig de mil nou-cents cinquanta-cinc i disposicions concor

dants.
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BARCELONA ACTIVA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari del 5 de desembre de 1986)
(GM núm. 33 de 30-12-1986,)

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ

Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Barcelona Activa, SA,
Societat Privada Municipal» amb naturalesa jurídica de Societat Privada Munici
pal de l'Excm, Ajuntament de Barcelona, Per tant, la societat es regirà pels
preceptes dels presents estatuts i supletòriament per les Lleis sobre Règim
Jurídic de Societats Anònimes de 17 de juliol de 1951, de Règim Especial del

Municipi de Barcelona, de Règim Local i altres disposicions concordants,

Article 2. La societat tindrà el seu domicili social a Barcelona, Gran Via
de les Corts Catalanes, núm. 890,

Podran establir-se aquelles sucursals, agències o delegacions que el
Consell d'Administració consideri oportunes,

Article 3. L'objecte social de la societat és el fomentar, facilitar, promo
cionar i impulsar tota classe d'actuacions generadores d'ocupació i d'activitat
econòmica,

Dins d'aquest objectiu social es comprenen, entre altres, les següents acti
vitats:
- Promoure estudis i anàlisis de la situació econòmica orientats a una més

eficaç mobilització de recursos i promoció de l'ocupació,
- Avaluar i coordinar les iniciatives promogudes, tant pel sector públic com

privat, encaminades al foment de l'activitat econòmica i a l'estímul d'inver
sions generadores d'ocupació,

- Promoure els programes de foment de l'ocupació i del coneixement dels

avantatges i ajudes a què poden acollir-se les empreses,
- Creació i gestió de centres de suport i de serveis per a les empreses,

preferentment les de nova creació,
- .Habilitació de locals per a la ubicació física d'empreses tant industrials

com de serveis,
- Subministrament de serveis generals i logístics a les empreses, tant a les

instal, lades en els centres de suport com a les de la resta de la ciutat.
- Donar serveis d'assessorament en els diferents àmbits empresarials, en

especial pel que fa referència a la creació i posta en marxa d'empreses,
- Gestionar els instruments i tràmits necessaris que calguin per facilitar la

creació de noves empreses,
- Ajudar les empreses instal-lades en els centres de suport a la seva

implantació definitiva una vegada normalitzades i plenament competitives
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- Realització d'aquelles altres activitats que l'Ajuntament de Barcelona li

pugui encarregar als àmbits del foment de l'activitat econòmica i genera
ció d'ocupació,

TÍTOL SEGON

Article 4. La societat tindrà durada indefinida,

La societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la
seva escriptura fundacional.

CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de 100,000,000 de pessetes, representat per
mil accions nominatives de 100,000 pessetes cadascuna, totalment subscrites i

desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajun
tament de Barcelona,

Article 6. Els títols representatius de les accions seran separats de

llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali

tat pel mateix Consell.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La societat serà regida i administrada pels següents òrgans:
i. La Junta General.
2, El Consell d'Administració i la Comissió Permanent.

3, La Direcció General.

CAPÍTOL I. LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinin.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries a ex

traordinàries
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció

d'acords de les Juntes Generals, ordinàries i extraordinàries, s'acomodaran a

les disposicions administratives per les que es regeix la Corporació a l'orga
nisme que la representi.
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Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona
i el secretari de la Corporació.

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els
membres no regidors del Consell d'Administració i les altres persones a les

quals la Llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i balanç de
l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que,
segons la legislació ordinària, poden sollicitar reunions extraordinàries i
també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. A més de les assenyalades a l'article l O d'aquests esta

tuts, seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les se

güents:
a) Nomenar el Consell d'Administració, i acordar la seva renovació o

ratificació, en el cas que procedeixi.
b) Fixar la remuneració dels consellers.

c) La modificació dels estatuts socials.
d) L'augment o reducció del capital social.

e) L'emissió d'obligacions.
f) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a

la Junta General.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o

organisme actuant i s'inscriurà en un llibre d'actes de la Junta General de la

societat, amb la signatura del President i del secretari.
Els acords adoptats seran executius, una veqada aprovada l'acta corres

ponent.

CAPÍTOL II. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14. Les facultats de direcció, gestió i execució de la societat

corresponen al Consell d'Administració, integrat pel nombre de membres
determinat per la Junta General, que no podrà ésser inferior a sis ni superior a

dotze. El nomenament de la meitat del nombre de consellers podrà recaure en

regidors de l'Ajuntament de Barcelona.
Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que

reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents
a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals.
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Article IS. El Consell d'Administració podrà nomenar una Comissió
Permanent amb un màxim de cinc membres, fixant-li a més la delegació de

facultats que aquell estimi oportú.

Article 16. Els membres del Consell d'Administració seran designats
per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de

l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment en què perdin l'esmentada

condició.

Article 17. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els

administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones

que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent

aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació a designació d'altres persones, d'acord amb el que disposa l'article

73 de la vigent Llei de Societats Anònimes.

Article 18. Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona a

aquell qui nomeni. El vice-president i el secretari del Consell d'Administració

-càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell d'Administra
ció- seran designats lliurement per l'Alcalde de Barcelona.

El vice-president substituirà el President en totes les seves atribucions,
quan el President ho ordeni a quan, per qualsevol causa, no sigui possible
l'assistència a actuació del President.

Article 19. El President, òrgan executiu del Consell d'Administració,
representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com

a fora d'ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial
apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries a especials
i davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, entitats locals, òrgans estatals

autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques a privades, siguin
físiques a jurídiques, inclòs el Banco de España, Banco Exterior de España,
bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi

sotmeses a legislació especial i qualssevol altres legalment reconegudes.
Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri

adient per apoderar-lo en les seves facultats.
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Article 20. El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades a l'any
com estableix la legislació en vigor i tants cops com sigui convocat pel
President del Consell d'Administració a qui faci les seves funcions. També

serà convocat el Consell mitjançant sol·licitud escrita de la tercera part, com a

mínim, del nombre de components del Consell de la Societat, sol·licitud que
haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la justificació
de la sol·licitud. En tot cas, el Consell haurà de reunir-se, com a mínim, cinc

vegades a l'any.
El President, si considera adient per als fins de la societat la sollicitud

presentada, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies hàbils a

comptar de la rebuda de l'esmentat prec i autoritzarà l'ordre del dia en els punts
interessats junt amb els que ell estimi oportú introduir en l'ordre del dia.



El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat
més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per les majories
previstes a l'article 78 de la Llei de Societats Anònimes. El President tindrà vot
de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi
d'assessorar, tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics, de la

pròpia societat o estranyes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar
la seva opinió o la raó de ciència, amb veu però mancats de vot.

Article 21. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les

corresponents actes, signades pel President i el secretari, les quals seran

transcrites en el llibre corresponent.
Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el secretari, assumirà la seva

funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració.

Article 22. Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies
facultats per al compliment de l'objecte social. La representació de la societat
recau en el President del Consell, per tant, podrà comparèixer davant de tota
classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevu
lla jurisdicció: executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de

béns, fins i tot immobles, propietat de la societat.
A més de les facultats de tipus general enunciades, serà competent el

Consell d'Administració per als següents assumptes:
a) Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la conse

cució dels fins socials.

b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar la

comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, castigar i despatxar el

personal de la societat, i fixar els sous i gratificacions que procedeixin.
d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i

altres documents de tràfic, i també instar els oportuns protests per manca

d'acceptació o de pagament.
e) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i

quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, Comunitats Autònomes, provín
cia, municipi i altres institucions de caràcter públic;

f) Concórrer, en el seu cas, a tota mena de licitacions, tant públiques
com privades.

g) L'elaboració del projecte de pressupost anual de la societat amb
l'antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient del Pressupost
General de l'Ajuntament.

h) Les operacions de crèdit exclosa l'emissió d'obligacions.
i) La contractació d'obres.

j) L'atorgament de les corresponents llicències per a les implantacions
en els locals habilitats per a l'efecte.

k) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes
d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.

1) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin
tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que
puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.
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m) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la

societat i no vinguin reservades per llei a la competència de la Junta Gene

ral.
Les facultats enumerades de la competència del Consell podran ésser,

totalment o parcialment i en forma permanent, delegades a una Comissió

Permanent, en la forma i efectes que s'estableixin en els presents estatuts,

Article 23. El Consell d'Administració constituirà d'entre els seus mem

bres, una Comissió Permanent que estarà integrada per consellers, entre els

que s'inclouran el President i vice-president de la societat i de la que serà

secretari el que ho sigui de l'esmentat Consell d'Administració,

Dita Comissió Permanent ostentarà les facultats que corresponen al

Consell d'Administració, sense més excepcions que les que a continuació s'ex

posen:
l . Les que, per prescripció de la Llei o de qualsevulla altra norma de

compliment obligat corresponen inexcusablement al Consell d'Administració,

2, L'aprovació de propostes que s'hagin d'efectuar a la Junta General

d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
3, Les que específicament es reservi el propi Consell d'Administració,

4, Les que la seva quantia fos valuable i superés la xifra de 25,000,000 de

pessetes.
5, Si el total de membres presents o representats a la Comissió Perma

nent no pogués decidir sobre un tema per igualtat de vots quan s'escaiguin
opcions contraposades, aquest haurà de transferir-se al Consell d'Administra

ció,

CAPÍTOL III. DIRECCIÓ GENERAL

Article 24. El Consell d'Administració nomenarà el director-general.
L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell

que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, i també la

remuneració, termini del contracte i causes de la seva resolució.

Article 25. El director general podrà assistir, amb veu i sense vot, a les

reunions del Consell d'Administració, de la Comissió Permanent o comitès

delegats i en el cas que el Consell d'Administració ho estimés oportú, a les de

les Juntes Generals ordinàries i extraordínàries.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 26. L'exercici social comprendrà des del dia u de gener fins el

trenta-u de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici, que

començarà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el trenta-u de

desembre del mateix any,
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Article 27. En el termini dels quatre mesos següents al tancament de
l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç, amb el
compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació
de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de
l'Ajuntament de Barcelona per al seu examen i subsegüent convocatòria de la
Junta General ordinària,

Article 28. Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la
forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposi
cions legals vigents,

Article 29. La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressa
des en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes, Dissolta la societat
s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un nombre senar
de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'accionistes,
que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant
l'esmentat període, assumiran les funcions que els assenyala l'article 160 de la
Llei de Societats Anònimes,

No obstant això, en el supòsit del número tres de l'esmentat article 150 de
la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de
Barcelona fa les aportacions necessàries per al reintegrament del capital so
cial.
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BARCELONA PROMOCIÓ D'INSTAL·LACIONS OLÍMPIQUES, S.A.

(Estatuts i Normes complementàries aprovats pel Consell Plenari
de 14 de juny de 1988)

DENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURA
CIÓ

Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Barcelona Promoció
Instal lac ions Olímpiques, S.A.», amb naturalesa jurídica de Societat Privada
Municipal de l'Excellentíssim Ajuntament de Barcelona. La societat es regirà
pels preceptes dels presents Estatus i supletòriament per les Lleis sobre
Règim Jurídic de les Societats Anònimes de 17 de juliol de 1951, de Règim
especial del Municipi de Barcelona, de Règim Local, i altres disposicions con

cordants.

Article 2. La societat tindrà el seu domicili social en el Palau d'Esports
Sant Jordi, Plaça ... de Barcelona. Podran establir-se aquelles sucursals,
agències, a delegacions que el Consell d'Administració consideri oportunes.

Article 3. La societat tindrà com objecte social una doble activitat:
Ir. La gestió, manteniment, administració i explotació del Palau Munici

pal d'Esports, Velòdrom Municipal d'Horta, Palau d'Esports Sant Jordi, i Estadi
Olímpic de Montjuïc i aquelles altres intallacions que acordi la Junta General.
Les installacions esmentades, així com el mobiliari i equip són d'exclusiva
propietat de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta relació podrà ésser modifica
da per acord adoptat per la Junta General.

2n. La promoció, organització i realització de tota mena d'activitats
esportives, i de tot tipus d'actes relacionats amb l'educació física i l'esport, així
com, també, de manifestacions de caràcter artístic, cultural, social i lúdic que
siguin compatibles amb les característiques de les referides intallacions.

3r. Aquelles altres activitats que l'Ajuntament li pugui encarregar.

Article 4. La societat tindrà durada indefinida. La societat començarà
les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de 50.000.000 de pessetes, representat per
500 accions nominatives de 100.000 pessetes cadascuna, totalment subscrites i

desemborsades, intransferibles a persona diferent del seu únic titular, l'Ajun
tament de Barcelona.
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Article 6. Els títols representatius de les accions seran separats de
llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del
Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali
tat pel mateix Consell.

ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

Article 7. La societat serà regida i administrada pels següents òrgans:
- La Junta General.
- El Consell d'Administració i la Comissió Permanent.
- La Direcció General.

LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell plenari de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les
funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinen.

Article 9. l. Les reunions de les Juntes Generals poden ser ordinàries
o extraordinàries.

2. La convocatòria, la constitució, les votacions i adopció d'acords de les

Juntes Generals ordinàries així com les extraordinàries, s'acomodaran a les

disposicions administratives per les que es regeix la Corporació municipal i

per les disposicions de la Llei sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes.
3. Seran President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de

Barcelona i el Secretari de la Corporació o Lletrat en que delegui.
4. A les Juntes Generals hi podran assisitir, amb veu però sense vot, els

membres no Regidors del Consell d'Administració i les altres persones a les

quals la Llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
d'ordinària un cop a l'any, dins del primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i Balanç de l'exercici
anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que,

segons la legislació poden sol-licitar reunions extraordinàries i també a

instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. A més de les assenyalades a l'article 10 d'aquests Estatuts,
seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària les següents:

a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar la seva renovació o

ratificació, en el cas que procedeixi.
b) Fixar la remuneració dels Consellers.
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c) La modificació dels Estatuts socials.

d) L'augment o reducció del capital social.

e) L'emissió d'obligacions.
f) Aquelles que la Llei de Societats anònimes atribueix exclusivament a

la Junta General.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General que serà

aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació i

s'inscriurà en un Llibre d'Actes de la Junta General de la societat, amb la

signatura del President i del Secretari. Els acords adoptats seran executius,
una vegada aprovada l'acta corresponent.

EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14. l. Les facultats de direcció, gestió i execució de la societat

corresponen al Consell d'Administració, integrat pel nombre de membres

determinat per la Junta General, que no podrà ésser inferior a sis ni superior a

dotze. El nomenament de la meitat del nombre de consellers podrà recaure en

regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

2. Els Consellers seran designats per la Junta General entre persones

que reuneixen les condicions exigides per les disposicions administratives

vigents a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals.

Article IS. Els membres del Consell d'Administració seran designats
per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de

l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment en que perdin l'esmentada

condició.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els

administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones

que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent

aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres persones, d'acord amb ,el que disposa l'article

73 de la vigent Llei de Societats Anònimes.

Article 17. I. Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona o

aquell qui nomeni. Els Vice-presidents i el Secretari del Consell d'Administra

ció -càrrec que no caldrà que recaigui en cap membre del Consell d'Adminis

tració- seran designats lliurement per l'Alcalde de Barcelona.

2. Els Vice-presidents, substituiran el President en totes les seves atribu

cions, quan el President ho ordeni o quan, per qualsevol causa, no sigui
possible l'assistència o actuació del President.

Article 18. El President, òrgan executiu del Consell d'Administració,
representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com

a fora d'ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial
apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials
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i davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, entitats locals, òrgans estatals
autònoms, ens públics i tota classe de persones públiques o privades, siguin
físiques o jurídiques, inclòs el Banco de España, Banco Exterior de España,
bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi
sotmeses a legislacions especials i qualssevol altres legalment reconegudes.
Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri
adient per apoderar-lo en les seves facultats.

Article 19. 1. El Consell d'Administració es reunirà tantes vegades a

l'any com estableix la legislació vigent, i tants cops com sigui convocat pel
President del Consell d'Administració o qui faci les seves funcions. També
serà convocat el Consell mitjançant sol-licitud escrita de la tercera part, com a

mínim, del nombre de components del Consell de la Societat, sollicitud que
haurà d'incloure necessàriament el punt a tractar en la reunió i la justificació
de la sollicitud. En tot cas, el Consell haurà de reunir-se, com a mínim quatre
vegades a l'any.

2. El President, si considera adient per als fins de la societat la sol-licitud
presentada, convocarà reunió del Consell dins del termini de deu dies hàbils a

comptar de la rebuda de l'esmentat prec i autoritzarà l'ordre del dia en els

punts interessats junt amb els que ell estimi oportú introduir.
3. El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la

meitat més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per les majories
previstes a l'article 78 de la Llei de Societats Anònimes. El President tindrà vot
de qualitat en cas d'empat i podrà convocar a les reunions del Consell, a fi

d'assessorar, tota classe de persones, ja siguin funcionaris públics de la pròpia
societat o estranyes, que podran assistir a les reunions a fi d'expressar la seva

opinió o la raó de ciència, amb veu però mancats de vot.

Article 20. 1. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les

corresponents actes, signades pel President i el Secretari, les quals seran

transcrites en el llibre corresponent.
2. Quan no assisteixi, per qualsevol causa el Secretari, assumirà la seva

funció la persona que decideixi el propi Consell d'Administració.

Article 21. 1. Correspon al Consell d'Administració les més àmplies
facultats per al compliment de l'objecte social. La representació de la societat
recau en el President del Consell, per tant, podrà comparèixer davant de tota

classe d'autoritat, organismes públics i privats, jutjats i tribunals de qualsevu
lla jurisdicció; executar actes de domini i disposició respecte a tota mena de
béns, fins i tot immobles, propietat de la societat.

2. A més de les facultats de tipus general enunciades, serà competent el
Consell d'Administració per als següents assumptes:

a) Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la conse

cució dels fins socials.
b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis i instal·lacions encome

nats a la societat, i portar la. comptabilitat d'acord amb les prescripcions le-

gals.
.

r

c) Fixar anualment el quadre general de preus.
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d) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, castigar i despatxar el

personal de la societat, i fixar els sous i gratificacions que procedeixin,
e) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i

altres documents de tràfic i també instar els oportuns protests per manca

d'acceptació o de pagament.
f) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i

quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, Comunitats Autònomes, provín
cia, municipi i altres institucions de caràcter públic,

g) Concòrrer, en el seu cas, a tota mena de licitacions, tant públiques
com privades,

h) L'elaboració del projecte de pressupost anual de la societat amb

l'antelació suficient per a la seva incorporació a l'expedient del Pressupost
General de l'Ajuntament,

i) Les operacions de crèdit, exclosa l'emissió d'obligacions,
j) La contratació d'obres,

k) L'atorgament de les corresponents llicències, per a les implantacions
en els locals habilitats per a l'efecte,

1) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efecte

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa,
m) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin

tingudes en compte, en aquells assumptes de competència municipal, que

puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

n) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la

societat i no vinguin reservades per llei, a la competència de la Junta Gene

ral.
3, Les facultats enumerades de la competència del Consell podran ésser

total o parcialment i en forma permanent, delegades a una Comissió Perma

nent, en la forma i efectes que s'estableixin en els presents Estatuts,

Article 22. 1. El Consell d'Administració podrà constituir d'entre els

seus membres una Comissió Permanent que estarà integrada per un màxim

de cinc consellers, entre els que s'inclouran el President i Vice-presidents de

la societat i de la que serà Secretari el que ho sigui de l'esmentat Consell

d'Administració,
,

2, Dita Comissió Permanent podrà ostentar les facultats que corresponen
al Consell d'Administració, sense més excepcions que les que a continuació

s'exposen:
l. Les que per prescripció de la Llei, o de qualsevulla altra norma de

compliment obligat, corresponen inexcusablement a Consell d'Administració,

2: L'aprovació de propostes que s'hagin d'efectuar a la Junta General

d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
3, Les que específicament es reservi el propi Consell d'Administració,

DIRECCIÓ GENERAL

Article 23. El Consell d'Administració nomenarà el Director-General.

L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell
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que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, i també la
remuneració, termini del contracte i causes de la seva resolució.

Article 24. El Director-General podrà assitir amb veu i sense vot a les
reunions del Consell d'Administració, de la Comissió Permanent i de la Junta
General.

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 25. L'exercici social, comprendrà des del dia I de gener fins el
31 de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici que comença
rà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el 31 de desembre del
mateix any.

Article 26. En el termini dels quatre mesos següents al tancament de
l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç, amb el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació
de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de

l'Ajuntament de Barcelona per al seu examen i subsegüent convocatòria de la

Junta General ordinària.

Article 27. Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts en la
forma que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposi
cions generals vigents.

Article 28. I. La societat es dissoldrà quan concorrin les causes ex

pressades en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes. Dissolta la
Societat s'obrirà el període de liquidació, nomenant la Junta General un

nombre senar de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General
d'Accionistes, que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobera
nia durant l'esmentat període, assumiran les funcions que els assenyala
l'article 160 de la Llei de Societats Anònimes.

2. No obstant això, en el supòsit del número 3 de l'esmentat article 150
de la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de
Barcelona fa les aportacions necessàries per al reintegrament del capital so

cial.

NORMES COMPLEMENTÀRIES DELS ESTATUTS
DE BARCELONA PROMOCIÓ

INSTAL·LACIONS OLÍMPIQUES, S.A.

Norma 1. És objecte de les presents normes complementar les disposi
cions dels Estatuts de «Barcelona Promoció Installacions Olímpiques, S.A.» -en

endavant la societat-, regular la seva actuació i la col·laboració de l'Ajunta
ment de Barcelona en la gestió de lés instal·lacions cedides.
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Norma 2. 1. L'Ajuntament de Barcelona encomana a la societat, d'ençà
de la data que aquesta iniciï les seves activitats, la gestió i administració del
Palau Municipal d'Esports i Velòdrom Municipal d'Horta, el dia 1 de juliol de

1988; Estadi Olímpic de Montjuïc, el dia 1 de maig de 1989; i el Palau d'Esports
Sant Jordi, 1'1 d'agost de 1989.

2. D'ençà de les esmentades dates l'Ajuntament adscriu en ús a la
societat els terrenys, obra civil i instal lacions dels edificis abans esmentats.
Tots aquests edificis i construccions, per tant, romandran propietat de l'Ajun
tament i no podran ser alienats, ni gravats per la societat.

Norma 3. L'adscripció d'ús de les esmentades installacions té per
objectiu obtenir la major rendabilitat, gràcies a la gestió directa per la societat
tant des d'un punt de vista social, com econòmic, en les funcions assenyalades
en l'article 3 dels Estatuts socials.

Norma 4. l. La societat es fa responsable del manteniment dels edificis
i installacions, que a les dades assenyalades, s'encomanin en ús a la societat, i
les que en un futur se li puguin adscriure, en base sempre a una auditoria
tècnica prèvia.

2. Aniran a càrrec de la societat, a més dels serveis de manteniment, les

petites obres de conservació, assimilables a despeses normals de manteni
ment.

3. Les reparacions importants a gran manteniment aniran a càrrec de la

Corporació Municipal, previ acord preceptiu de l'Ajuntament que valorarà la
seva conveniència.

4. Així mateix anirà a càrrec de la Corporació Municipal l'ampliació i

transformació de les instal-lacions dites, amb acord preceptiu de l'Ajuntament,
determinant la seva necessitat.

5. La societat es compromet a conservar en tot moment, l'estètica
original de les installacions.

6. La responsabilitat civil que es pugui derivar de l'ús de les installa
cians, serà degudament assegurada amb la societat, així com quantes activi
tats i manifestacions es duguin a terme. S'asseguraran també els serveis i
installacions interiors dels edificis.

Norma 5. La societat garantitzarà el manteniment i reconeixement de la

categoria laboral i antiguitat d'aquell personal que actualment presta les

seves funcions en el Palau Municipal d'Esports i Velòdrom Municipal, i que
s'integri a la societat en el moment de l'inici de les seves activitats.

Norma 6. Les despeses efectuades a compromeses abans de la data

d'iniciació de les activitats de la societat, aniran a càrrec i seran satisfetes per

l'Ajuntament de Barcelona.

Norma 7. Anualment la societat formarà un pressupost ordinari de

gestió, on s'inclouran a més de les despeses normals de funcionament, les de

conservació i manteniment de les installacions, i la previsió de les petites
reparacions que hauran d'efectuar-se.
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Norma 8. 1. La societat podrà confeccionar, a més, un pressupost
d'inversions, que aprovarà el Consell d'Administració,

2, Les inversions podran ser finançades per la societat, i per l'Ajunta
ment de Barcelona,

3, En el cas que el finançament estigui a càrrec de la societat, pot ser-ho
amb recursos propis, a mitjançant endeutament. En aquest últim supòsit els
costos financers i les amortitzacions que en resultin s'incorporaran als pressu
postos de gestió anyals,

4, Si les inversions són finançades per l'Ajuntament de Barcelona, la

societat podrà actuar, a bé únicament com a gestora a sol-licitant operacions
de crèdit, mitjançant eventualment el corresponent aval de l'Ajuntament, el

qual es farà càrrec dels costos financers, i de les amortitzacions al crèdit que
en resultin, Em ambdós casos, els actius immobiliaris pertanyeran a l'Ajunta
ment, i no a la societat.
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Norma 9. l. El Consell d'Administració de la societat fixarà cada any el

quadre general de preus d'utilització de les instal lacions i en donarà compte a

l'Ajuntament.
2, El Consell d'Administració podrà establir tarifes especials per a

determinades activitats,

Norma 10. l. La consecució d'una situació d'equilibri econòmic en la

gestió de les instal-lacions cedides en ús, haurà de presidir l'actuació de la so

cietat.
2, No obstant això, fins que la desitjable situació s'aconsegueixi, l'Ajunta

ment de Barcelona, procedirà a fer les transferències necessàries, per al

restabliment de l'equilibri d'explotació anual de la societat.

3, Es considerarà objectiu a assolir en aquesta matèria, el que les

transferències municipals anivelladores, disminueixin a un ritme que serà
fixat en el Pla d'Empresa, a cinc anys, que serà aprovat dins del primer
trimestre de 1991, i després de finalitzat l'exercici de 1990, primer any de

funcionament complet de les instal lacions cedides en ús,
4, Les transferències esmentades s'incorporaran als pressupostos de

l'Ajuntament i seran satisfetes a la societat de forma fraccionada al llarg de

l'any, de preferència mensualment.

Norma 11. Als efectes d'allò que disposa la norma anterior, la societat en

temps oportú per a la seva inclusió en els pressupostos de l'Ajuntament, li elevarà
la corresponent sol-licitud acompanyada del pressupost anual de la societat.

Norma 12. l. Donat el caràcter esportiu, cultural, artístic, social i lúdic
de les activitats promogudes per la societat, i el seu impacte ciutadà, la

societat coordinarà la seva programació amb els òrgans corresponents de

l'Ajuntament (Esports, Cultura, Promoció de la Ciutat, Juventut, etc.) en els

àmbits en que conflueixen les seves actuacions.

2, Les activitats realitzades dírectarnent per l'Ajuntament, tindran priori
tat en l'ús de les installacions, sempre i quan siguin sollicitades amb un

termini mínim de sis mesos,



3. En els altres casos, haurà de compatibilitzar l'ús amb els compromisos
previs adquirits.

4. Les condicions econòmiques dels anteriors supòsits, seran contempla
des en el quadre general de preus o en el que aprovi en cada cas el Consell
d'Administració.

Norma 13. La societat es compromet a realitzar una auditoria anual de
les seves gestions i activitats, que serà comunicada a l'Ajuntament de Barcelo-

3. na.

Norma 14. Les presents normes que regiran l'activitat de la societat
podran ser revisades per iniciativa d'aquesta o per decisió de l'Ajuntament,
escoltant el Consell d'Administració.
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INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA I DE BASE S.A.

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 18 de gener de 1984,)

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. La societat s'anomena «Informació Cartogràfica i de Base S,A.
Societat Privada Municipal» i té naturalesa jurídica de societat privada munici
pal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona,

En virtut d'això, la societat es regirà pels preceptes dels seus estatuts, per
les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seu òrgan de

gestió, les generals administratives que li siguin d'aplicació i per la Llei

Reguladora de Societats Anònimes,

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la realització dels
següents fins:

a) Creació de conjunts d'informació, ja siguin alfanumèrics o gràfics,
incloses les operacions de revisió cadastral.

b) Actualització de conjunts d'informació i especialment la collaboració
amb els òrgans de govern de l'Ajuntament de Barcelona en tasques comple
mentàries de les actualitzacions que aquest pugui dur a terme,

c) Tractament d'informació i especialment aquells processos informàtics
o manuals que puguin ésser d'interès per al Municipi de Barcelona,

d) Elaboració d'instruments de tractament d'informació, siguin informà
tics o no,

e) Tasques auxiliars dels anteriors com la formació i entrenament de
tècnics o l'assessorament en les matèries anteriors,

'f) Execució dels treballs assenyalats en els punts anteriors per compte
d'altres persones naturals o jurídiques, siguin públiques o privades,

Article 3. La societat tindrà durada indefinida,

Article 4. La societat té el seu domicili a Barcelona, Avinguda de les

Drassanes, 6-8, pis 19, porta 2a,

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de seixanta milions (60,000,000) de pesse
tes, representat per 600 accions ordinàries i nominatives de cent mil (100,000)

(') Afegit aprovat pel ep en 8-6-84,
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pessetes, numerades correlativament dels núms. 1 a 600 ambdós inclosos, que

estiguin alliberades completament.
Les accions són intransferibles a persona distinta de l'únic titular, l'Ajunta

ment de Barcelona.

Article 6. Els títols representatius de les accions es retallaran de llibres

talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del Consell
d'Administració i un altre administrador designat per a aquesta finalitat pel
mateix Consell.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels

següents òrgans:
1. La Junta General.

2. El Consell d'Administració.

3. La Gerència.

Secció Primera. La Junta General'

Article 8. El Consell Plè de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinen.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries o ex

traordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció
d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo

daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
o l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona

i el secretari general de la Corporació.
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els

membres no regidors del Consell d'Administració, el gerent i altres persones

a les quals la llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter

d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar, els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si

s'escau, i resoldre sobre l'aplicació de resultats.
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el El CP de 26-6-85 acordà: "Constituir un Consell Assessor de la Presidència de la

Junta General, el qual podrà emetre informe sobre qualsevol assumpte que hagi d'ésser

sotmès al Consell d'Administració a a la Junta General d'Accionistes de la Societat, sens

perjudici de la competència que aquests òrgans tinguin atribuïda per la llei i pels esta

tuts.»



Article Il. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que,
segons la seva legislació orgànica poden sollicitar reunions extraordinàries i
també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

s

Article 12. La Junta General, ordinària o extraordinària, a més a més de
les facultats previstes per l'article 10, tindrà les següents:

a) Nomenar, renovar o ratificar el Consell d'Administració.
b) Fixar la remuneració dels consellers, sense perjudici d'allò que

preceptuen les disposicions addicionals 2a i 3a, amb relació a l'article 6, de la
Llei 20/1982 de 9 de juny.

c) Modificar els estatuts.

d) Augmentar o disminuir el capital social.
e) Emetre obligacions.
f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueix a la Junta

General.

s

II

�l

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de ser-ho les de la
Corporació o organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la
Junta General de la societat, amb la signatura del President i del secretari.

Els acords, un cop adoptats i aprovada l'acta, seran executius llevat d'una
disposició legal contrària.

.s

{- Secció Segona. El Consell d'Administració

�s

Article 14. L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell
d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta
General, no superior a dotze ni inferior a sis. La meitat del nombre de
consellers seràn sempre regidors de l'Ajuntament.

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents
a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals.

La Junta General podrà assignar als consellers una remuneració fixa
d'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei 20/1982 de 9 de juny, en

relació a la seva disposició addicional segona.
Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà a allò

que, en cada moment, disposin les lleis vigents sobre la matèria.

.ó
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si Article 15. Els consellers seran designats per períodes no superiors a la
duració del mandat del Consistori.

ns

a-

Article 16. La Junta General en nomenar els consellers i establir el
termini de durada dels seus càrrecs, d'acord amb l'establert en l'article 15,
determinarà també la forma i el temps en què els esmentats consellers han de
cessar perquè la renovació del Consell s'efectuï parcialment d'acord amb allò
que disposa la Llei Reguladora de les Societats Anònimes.

Ia
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Article 17. La Junta General designarà entre els consellers el President i
un vice-president.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que hagi de tenir el càrrec
de secretari.

Article 18. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i

amb aquest caràcter representarà la societat en judici i fora d'ell, sense

perjudici del que disposa l'article 21, podent comparèixer sense necessitat de

previ i especial poder davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat i corpora
cions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques a

jurídiques, fins i tot el Banco de España i les seves sucursals, També podrà
atorgar les substitucions necessàries per al compliment d'aquests fins,

El vice-president substituirà el President en casos d'absència, malaltia a

qualsevol altra impossibilitat, en totes les seves atribucions,

Article 19. El Consell es reunirà periòdicament mitjançant convocatòria
del President a de qui el substitueixi, També serà convocat pel President del

Consell, per sollicitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre
de membres de dret del Consell de la societat, en la qual s'expressaran els

punts a tractar en l'ordre del dia, El President convocarà el Consell d'Adminis

tració dins el termini de set dies a partir de la recepció d'aquesta sollicitud,
havent de figurar en l'ordre del dia en els extrems assenyalats pels sol

licitants, sense perjudici que, si el President ho creu convenient pugui,
introduir en aquest ordre del dia altres punts al seu lliure albir,

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,
presents a representants, la meitat més un dels seus components, Els acords

s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en

cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà sollicitar la

presència de funcionaris municipals a persones que pertanyin a la plantilla de

l'empresa, perquè puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però
sense vot.

Article 20. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en

actes transcrites en elllibre corresponent i seran signades pel President a qui
el representi, i el secretan.

En el cas d'absència a impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i

aixecarà la corresponent acta la persona que determini el Consell d'Adminis
tració,

el Modificació aprovada pel ep en 8-6-84,

Article 21.· 1. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats

per a la gestió, la direcció i l'execució dels negocis de la societat i la seva

representació en tots els assumptes pertanyents al lliurament a tràfic de

l'empresa, En especial podrà:
Ir. Alienar, gravar i hipotecar a executar tots i qualssevol actes de

rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte d'immobles, així com
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dirimir qüestions o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat, comparèixer
en judici davant tota classe d'autoritats i tribunals, sempre que aquests actes
no estiguin especialment reservats per la llei a la competència de la Junta Ge
neral.

2n, Fer ús de la firma social i representar la societat en tots els actes

judicials o extrajudicials en els quals aquesta tingui interès i davant tota classe
d'autoritats, corporacions, etc,

3r, Organitzar, dirigir i inspeccionar tota classe de serveis, obres i
installacions de la societat.

4t. Portar la comptabilitat d'acord amb la llei,
5è. Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i

altres documents de gir; requerir protests per falta d'acceptació o de paga
ment.

6è. Seguir, obrir i cancel-lar en el Banco de España, en qualsevol
localitat o en qualsevol altre banc o establiment, comptes corrents i de crèdit,
firmant a l'efecte talons, xecs, ordres, pòlisses i altres documents; demanar i
conformar o rebutjar extractes i saldos de comptes.

7è. Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat, i fer
efectius lliuraments de l'Estat, província i municipi, firmant lliuraments, rebuts
i cartes de pagament.

8è, Contractar assegurances de tota mena, firmant pòlisses i documents

corresponents i cobrant, en el seu cas, les indemnitzacions.
9è, Concórrer a subhastes i concursos, tant públics com privats i con

tractar tota classe d'execució d'obres, serveis i subministraments amb qualse
vol entitat o persona, ja sigui individualment o conjuntament i solidàriament, o

en la forma que consideri convenient, amb una altra o amb altres empreses i,
en general, atorgar tots els contractes i actes que siguin antecedents o que es

derivin de les esmentades concurrències i contractació que siguin necessaris
per a l'execució de les obres o serveis contractats

lOè. Constituir, modificar, transferir, cancellar i retirar tota classe de

dipòsits i fiances, mitjançant efectiu, valors o avals bancaris provisionals o de-
finitius.

'

llè. Concretar i disposar de crèdits bancaris amb garantia personal o

amb pignoració de valors amb bancs i establiments de crèdit, fins i tot el
Banco de España, firmant pòlisses i documents corresponents.

12è. Atorgar poders de tota classe, substituint a favor de tercers les
facultats anteriors.

2. Igualment s'atribueix al Consell d'Administració les següents fun-
cions:

s a) L'elaboració abans del 31 d'octubre de cada any del pressupost de
a l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació.
9 L'esmentat pla s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació.

b) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del
9 personal de la societat, podent acordar a aquest efecte, regles generals o de

n caràcter especial.
c) L'atenció a les despeses imprevistes que es presentin a efectes

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa,
d) L'aprovació de les clàusules a què s'hauran de sotmetre els diferents
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règims de licitació per a la prestació de serveis de tercers o adquisició de

materials per a la societat.

e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin
tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que

puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

Secció Tercera. Del director o gerent

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el director o gerent;
que reuneixi les condicions legals.

En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li

confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves

funcions i tot allò necessari per a atorgar al seu favor poders de representació
de la societat amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa.

Article 23. El director o gerent podrà assistir per tal d'ésser informat,
amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions

o comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra

manera pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri, sense que
en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això.

CAPÍTOL IV. DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article 24. L'exercici social coincidirà amb l'any natural de l'Ajunta
ment de Barcelona, segons les lleis.

Article 25. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici

social, el Consell d'Administració formularà legalment l'inventari balanç, el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i proposta d'aplicació de

resultats, en el seu cas, i programa d'actuació, documents que prèvia la

censura administrativa, si estigués establerta, elevarà a l'Alcalde per a la

convocatòria de la Junta General ordinària.

Article 26. Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la

Junta General ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili

social els documents als quals fa referència l'article anterior.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 27. Els beneficis socials seran distribuïts de la manera que,
tenint en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada

ejercici per la Junta General ordinària.

Article 28. La societat es dissoldrà per les causes expressades en

l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i altres legals que siguin
d'aplicació.
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En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament fa
l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic,

Article 29. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la repre
sentació dels consellers per a fer nous coctractes i contreure noves obliga
cions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre senar

de liquidadors que assumiran les funcions que els assigni l'article 160 de la
Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes i realitzaran les operacions de

liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol
9 d'aquest cosleqal.

Article 30. Queda prohibit ocupar càrrecs -i en el seu cas exercir-los
a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats fixades per
la Llei 20/1982 de 9 de juny i disposicions concordants
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PARC ZOOLÒGIC DE BARCELONA, S.A.

(Estatuts i Normes complementàries aprovats per acord del Consell Plenari de
28 de novembre de 1984) (GM núm. 32 de 20 de desembre de 1984)

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. La societat s'anomena «Parc Zoològic de Barcelona, S.A.,
Societat Privada Municipal» i té naturalesa de societat privada municipal de
l'Excm Ajuntament de Barcelona.

Per tant, la societat es regirà pels presents estatuts, per les Lleis d'espe
cial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o els seus òrgans de gestió, les

generals administratives que li siguin d'aplicació i per la LLei de Règim
Jurídic de Societats Anònimes.

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la gestió del Parc

Zoològic de l'Ajuntament de Barcelona -collecció zoològica i les seves

installacíons actuals i futures.
En virtut d'això, correspondrà a la societat la realització de les següents

activitats:
- Ordenació i gestió de la utilització per als ciutadans del Parc Zoològic i

percepció de les tarifes que s'estableixin.
Conservació i millora de la collecció zoològica en tots els seus aspectes.
Foment de la reproducció de les espècies existents en la collecció i
introducció de noves.

Alimentació, atenció sanitària i vigilància dels animals de la collecció
zoològica.
Promoció de la collecció zoològica i foment de l'afecció als animals
mitjançant estudis, conferències, publicacions, beques, exposicions i cam

panyes de difusió del coneixement d'aquests, en especial entre els infants
i els joves.
Estudis i investigacions en l'ordre biològic en relació amb les espècies
existents en la collecció zoològica.
Realització de les obres, serveis i treballs necessaris per a la restauració,
conservació i millora de les instal·lacions, edificis, elements urbanístics,
jardineria i zones verdes del Zoològic municipal, en tots els seus aspectes,
així com el funcionament i la neteja.
Construcció, ampliació i renovació de nous edificis i installacions, ele
ments infantils, jardineria i zones verdes del Zoològic.
Relacions amb organismes públics i privats, nacionals i estrangers, dedi
cats a l'estudi de la zoologia.
Promoció d'activitats complementàries relacionades amb el lleure dintre
el recinte del Parc Zoològic.



Promoció de convenis de caràcter comercial amb entitats públiques i

privades potenciadors dels ingressos del Zoològic.
- Realització d'aquelles altres activitats que l'Ajuntament de Barcelona li

pugui encarregar en els àmbits culturals o del lleure.

Article 3. La societat tindrà durada indefinida.

Article 4. La societat té el seu domicili a Barcelona, Parc de la Ciuta

della.
Podrà establir aquelles sucursals, agències o delegacions que el Consell

d'Administració consideri oportunes.
El canvi de domicili de la societat serà decidit per acord de la Junta Ge

neral.

CAPÍTOL Il. CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de vint-i-cinc milions (25.000.000)

de pessetes, representat per 250 accions ordinàries i nominatives de cent

mil (l00.000) pessetes, numerades correlativament dels núms. 1 al 250

ambdós inclusivament, completament alliberades. Les accions són in

transferibles a persona distinta del seu únic titular, l'Ajuntament de Barce

lona.

Article 6. Els títols representatius de les accions estaran tallats de

llibres talonaris amb numeració correlativa, i aniran signats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat per a aquesta

mateixa finalitat pel mateix Consell.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa aniran a càrrec dels

següents òrgans:
l. La Junta General.

2. El Consell d'Administració.

3. La Gerència.
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Secció Primera. La Junta General

Article 8. El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinen.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i ex

traordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció
d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo-
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daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
a l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona
i el secretari general de la Corporacíó

A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els
membres no regidors del Consell d'Administració, el gerent i altres persones
a les quals la llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora quedetermini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la
gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i balanç de
l'exercici anterior, i resoldre sobre l'aplicació de resultats,

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde, per la seva iniciativa a a petició de membres de la Corporació que,
segons la seva legislació orgànica poden sollicitar reunions extraordinàries i
també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. La Junta General, tant ordinària com extraordinària, a més a
més de les facultats previstes per l'article 10, tindrà les següents:

a) Nomenar, renovar a ratificar el Consell d'Administració,
b) Fixar la remuneració dels consellers, sense perjudici d'allò que

preceptuen les disposicions addicionis 2a i 3a, en relació a l'article 6è de la
Llei 20/1982 de 9 de juny,

c) Modificar els estatuts,
d) Augmentar a disminuir el capital social.
e) Emetre obliqacions.
f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la JuntaGeneral.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de ser-ho les de la
corporació a organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la
Junta General de la societat, amb les signatures del President i del secretari:

Els acords, un cop adoptats, i després d'aprovada l'acta, seran executius,
llevat d'una disposició legal contrària,

Secció Segona. El Consell d'Administració

Article 14. L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell
d'Administració, format per un nombre de membres determinat per la Junta
General, no superior a dotze ni inferior a sis,

La meitat del nombre de consellers seran sempre regidors de l'Ajunta
ment.

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents
a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals,
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La Junta General podrà assignar als consellers una remuneració fixa,
d'acord amb el que disposa l'article 6è de la Llei 20/1982 de 9 de juny, en

relació a la seva disposició addicional 2a.

Article 15. Els consellers seran designats per períodes no superiors a la

durada del mandat del Consistori.

Article 16. La Junta General en nomenar els consellers i establir el

termini de durada dels seus càrrecs, d'acord amb l'establert en l'article 15,
determinarà també la forma i el temps en què els esmentats consellers hauran

de cessar perquè la renovació del Consell s'efectuï parcialment d'acord amb

el que disposa la Llei Reguladora de les Societats Anònimes.

Article 17. La Junta General designarà entre els consellers el President i

un vice-president.
Així mateix, el Consell nomenarà la persona que hagi de tenir el càrrec

de secretari.

Article 18. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i

amb aquest caràcter representarà la societat en judici i fora d'ell, sens

perjudici del que disposa l'article 21, podent comparèixer sense necessitat de

previ i especial poder davant tota classe de jutjats i tribunals, Estat i corpora

cions i altres ens públics, i davant tota classe de persones privades, físiques o

jurídiques, fins i tot el Banco de España i les seves sucursals. També podrà
atorgar les substitucions necessàries en el compliment d'aquests fins.

El vice-president substituirà el President en casos d'absència, malaltia o

qualsevol altra impossibilitat, en totes les seves atribucions.

Article 19. El Consell es reunirà periòdicament mitjançant convocatòria

del President o de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del

Consell, per sollicitud escrita de, com a mínim, una tercera part del nombre

de membres de dret del Consell de la societat, en la qual s'expressaran els

punts a tractar en l'ordre del dia. El President convocarà el Consell d'Adminis

tració dins el termini de set dies a partir de la recepció d'aquesta sollicitud,
havent de figurar en l'ordre del dia en els extrems assenyalats pels sol

licitants, sense perjudici que si el President ho creu convenient pugui intro

duir en aquest ordre del dia altres punts al seu lliure albir.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,

presents o representants, la meitat més un dels seus ·components. Els acords

s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en

cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà sollicitar la

presència de funcionaris municipals o persones que pertanyin a la plantilla de

l'empresa, perquè puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però
sense vot.
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Article 20. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en

actes transcrites en elllibre corresponent i seran signades pel President o qui
el representi, i el secretari. En el cas d'absència o impossibilitat del secretari,
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assistirà a les reunions i aixecarà la corresponent acta la persona quedetermini el Consell d'Administració.

Article 21. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per a la
gestió, la direcció i l'execució dels negocis de la societat i la seva representació
en tots els assumptes pertanyents allliurament a tràfic de l'empresa,

Amb aquest fi, podrà celebrar contractes, gravar i hipotecar béns mobles,
comparèixer en judici davant tota classe d'autoritats i tribunals, així com
dirimir qüestions a sotmetre-les a arbitratges de dret a equitat, sempre que
aquests actes no estiguin especialment reservats per la llei a la competència
de la Junta General.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteni
ment envers ell, s'anuncien tot seguit les següents atribucions del Consell
d'Administració:

a) L'elaboració dels plans i programes d'actuació de la societat anuals a

plurianuals, atenent-se a les directrius generals fixades per l'Ajuntament. Els
esmentats plans i programes s'elevaran al Consell Ple per als efectes que pro
cedeixin.

b) L'aprovació abans del 31 d'octubre de cada any del pressupost de
gestió de la societat, ajustat als plans aprovats, si s'escau,

c) Les operacions de crèdit, exclosa l'emissió d'obligacions.
d) La contractació de les obres,
e) L'atorgament de llicències a concessions a tercers en el recinte del

Parc Zoològic.
f) Els convenis i concerts amb entitats públiques a privades.
g) L'aprovació dels reglaments de règim interior i de serveis.
h) La direcció de les negociacions en matèria laboral i sobre règim

econòmic del personal, i l'establiment de regles generals i especials en

aquestes matèries,
i) La ratificació dels convenis col·lectius de treball.
j) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin a efectes

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de la societat.
k) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona per tal que

siguin tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal
que puguin afectar l'activitat de la societat.

Secció Tercera. Del director o gerent

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el director a gerent,
que reuneixi les condicions legals.

En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li
confereixin, la seva remuneració, els terminis i causes de finiment de les seves
funcions i tot allò necessari per a atorgar en el seu favor poders de representa
ció de la societat amb les facultats que siguin oportunes per a la seva comesa.

Article 23. El director a gerent podrà assistir per tal d'informar, amb
veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions a
comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés una altra cosa.
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CAPÍTOL IV. DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article 24. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.

Article 25. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici

social, el Consell d'Administració formularà legalment l'inventari balanç, el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i proposta d'aplicació de

resultats, en el seu cas, documents que prèvia la censura de comptes o

auditoria, si estiguessin establerts, elevarà a l'Alcaldia per a la convocatòria

de la Junta General ordinària.

Article 26. Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la

Junta General ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili

social els documents als quals fa referència l'article anterior.

Article 27. Els beneficis socials seran distribuïts de la forma que, tenint

en compte les disposicions legals vigents, sigui acordada en cada ejercici per
la Junta General ordinària.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 28. La societat es dissoldrà per les causes expressades en

l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i altres legals que siguin
d'aplicació.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució, si l'Ajuntament fa

l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Article 29. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la repre
sentació dels consellers per a fer nous contractes i contraure noves obliga
cions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre imparell
de liquidadors que assumiran les funcions que els assigna l'article 160 de la

Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes i realitzaran les operacions de

liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol
9 d'aquest cos legal.

Article 30. Queda prohibit ocupar càrrecs -i en el seu cas exercir-los

a les persones que estiguin incloses dintre de les incompatibilitats fixades per
la Llei 20/1982 de 9 de juny i disposicions concordants.

NORMES COMPLEMENTÀRIES DELS ESTATUTS
DE LA S.P.M. PARC ZOOLÒGIC, S.A.

(Aprovades per acord del Consell Plenari de 28 de novembre de 1984.)

Norma 1. És objecte de les presents normes complementar les disposi
cions dels estatuts de la S.P.M. Parc Zoològic, S.A. -en endavant, la societat-,
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regular la seva actuació i la collaboració de l'Ajuntament de Barcelona en la

gestió del Parc Zoològic de Barcelona per part de la primera.

Norma 2. l. L'Ajuntament de Barcelona encomana, a la societat, a

partir de la data que aquesta iniciï les seves activitats, la gestió i l'administra
ció del Parc Zoològic de Barcelona.

2. A partir de l'esmentada data l'Ajuntament adscriu en ús a la societat,
els terrenys, jardins, installacions i obra civil, que en l'actualitat integren el
Parc Zoològic de Barcelona. Tots aquests elements, per tant, romandran

propietat de l'Ajuntament i no podran ser alienats ni gravats per la societat.
3. L'Ajuntament cedeix en préstec-comodat a la societat la col·lecció

zoològica existent en el Parc Zoològic, la qual serà inventariada i valorada
amb referència a la data en què la societat iniciï la seva activitat, inventari que
s'adjuntarà com a annex a aquestes normes. La gestió de la collecció zoològi
ca s'ajustarà al que s'estableix després.

Norma 3. 1. La collecció zoològica, en el concepte abans esmentat,
serà comptabilitzada com un dels valors de l'actiu patrimonial de la societat
amb la corresponent partida creditora a favor de l'Ajuntament de Barcelona.

2. La societat tindrà cura i conservarà els animals de la collecció amb la

màxima diligència i de la forma més adient perquè puguin ésser vistos pel pú
blic.

Norma 4. 1. L'Ajuntament, com és natural, ha de reconèixer que tant

per raons de tipus biològic -naixements i defuncions- com de tipus econòmic
-conveniència de realitzar vendes o permutes d'animals sobrers- no és

possible conservar la collecció en el seu estat inicial, que tampoc no es pot dir

que presenti una composició òptima.
2. En conseqüència la societat haurà de conservar una collecció zoològi

ca que globalment sigui similar a la inicial, quantitativament i qualitativament.

Norma 5. Als efectes que disposa la norma anterior s'estableix:

a) El director-gerent donarà compte trimestralment al Consell d'Admi

nistració de les altes i baixes d'animals que s'hagin produït des de l'informe

anterior i dels seus motius.
,

b) Anualment, amb referència al 31 de desembre, es farà un inventari

de la collecció amb els seus valors degudament actualitzats, el qual serà

aprovat pel Consell d'Administració.

c) La societat queda autoritzada per fer aquelles operacions de venda,
compra o permutes que consideri oportunes per al manteniment de la col-lec

ció zoològica en el nivell adequat. En els casos d'animals d'alt valor o d'una

singularitat biològica especial les operacions de compra-venda o permuta
hauran d'ésser aprovades pel Consell d'Administració.

d) En cap cas al final de cada any el valor de la col·lecció, no podrà ser

inferior en més d'un 5 %, en valors constants, respecte del de l'any anterior.

Norma 6. La societat, en el moment en què iniciï la gestió del Parc

Zoològic es farà càrrec del personal del Servei Municipal de Parcs i Jardins
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que estigui adscrit al Parc Zoològic, amb les mateixes categories i antiguitats, i

que són els que s'inclouen en l'annex adjunt.

Norma 7. Les despeses efectuades o compromeses abans de la data

d'iniciació de les seves activitats per part de la societat quedaran satisfetes

pel Servei de Parcs i Jardins de Barcelona.

Norma 8. La societat tindrà cura del manteniment i conservació de les

instal-lacions del Parc Zoològic de Barcelona per tal que tinguin en tot moment

una presència digna i un estat de funcionament normal, adoptant les mesures

adequades per reduir els efectes del seu envelliment.

Norma 9. Anualment la societat formarà un pressupost de gestió on

s'inclouran a més de les despeses ordinàries de funcionament. les de conser

vació i manteniment de les instal lacions i les d'adquisició dels animals per a la

collecció per a donar compliment a allò que disposa al respecte la norma 5

anterior.

Norma 10. l. La societat podrà confeccionar, a més, anualment un

Pressupost d'Inversions, aprovat pel Consell d'Administració.

2. Les inversions podran ser finançades per la societat o per l'Ajunta
ment de Barcelona.

3. En el cas que el finançament estigui a càrrec de la societat, pot ser-ho

amb recursos propis o mitjançant endeutament. En aquest últim supòsit els

costos financers i les amortitzacions que en resultin s'incorporaran als Pressu

postos de gestió anyals en les quantitats necessàries segons resulti el pla de

periodificació comptable elaborat per la gerència.
4. En el cas que les inversions siguin finançades per l'Ajuntament de

Barcelona, la societat actuarà únicament com a gestora i els actius immobi

litzats que en resultin pertanyeran a l'Ajuntament i no a la societat.

Norma 11. 1. Les tarifes de les entrades per a l'accés al Parc Zoològic
i les seves diverses installacions hauran d'ésser aprovades per l'Ajunta
ment.

2. Les tarifes podran establir bonificacions totals o parcials en l'import
de les entrades a favor de col-lectius especials -escolars, jubilats, etc.-.

Norma 12. l. La consecució d'una situació d'equilibri econòmic estable

en la gestió del Parc Zoològic haurà de presidir l'actuació de la societat.

2. No obstant això i fins que l'anterior situació s'aconsegueixi, l'Ajunta
ment de Barcelona procedirà a fer les transferències necessàries per al

restabliment de l'equilibri d'explotació anual de la societat.

3. En la determinació de la quantia de les esmentades transferències

s'hauran de diferenciar dos components:
a) El dèficit d'explotació pròpiament dit; i

b) Les compensacions que s'estimin necessàries, per raó de les bonifica

cions totals o parcials, que les tarifes estableixin en favor de determinats

collectius.
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4. Hom considera objectiu a assolir en aquesta matèria, el que les
transferències municipals anivelladores disminueixin a un ritme mitjà dellO %
anual del seu valor l'any 1985, com a mínim, pel que fa al component a), del
paràgraf anterior.

5. Les transferències esmentades s'incorporaran als Pressupostos de

l'Ajuntament i seran satisfets a la societat de forma fraccionada al llarg de
l'any, de preferència mensualment.

Norma 13. Als efectes d'allò que disposa la norma anterior, la societat en

temps oportú per a la seva inclusió en els pressupostos de l'Ajuntament, li
elevarà la corresponent sollicitud acompanyada del pressupost de gestió de
la societat.

Norma 14. El president del Consell d'Administració remetrà a l'Alcaldia
l'ordre del dia de les reunions del Consell, en el moment de convocar-les, i el
text dels acords adoptats dins els vuit dies següents a la celebració del
Consell.

Norma 15. Donat el caràcter cultural de les activitats del Parc Zoològic
de Barcelona, i el seu impacte ciutadà, la societat coordinarà la seva política i
actuacions amb els òrgans corresponents a l'Ajuntament (Cultura, Ense

nyament, Relacions ciutadanes, etc.), en aquells àmbits en què conflueixin les
seves respectives actuacions.

Norma 16. Les presents normes que regiran l'activitat de la societat
podran ser revisades per iniciativa d'aquesta a per decisió de l'Ajuntament,
escoltat el Consell d'Administració.
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SOCIETATS D'ECONOMIA MIXTA



INICIATIVES, S.A.

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 29 de juny de 1990)

Article Ir. La Societat Anònima es denominarà Iniciatives, S,A" es

regirà pels presents Estatuts i, supletòriament, per les Lleis de Societats
Anònimes, text refós aprovat per RD, Legislatiu 1664/1989 de 22 de desem
bre, i per les normes de l'Ordenament Local que siguin d'aplicació,

Article In. La Societat tindrà el seu domicili a Barcelona, Passeig de
Gràcia, núm. 2, 2n, B,

El Consell d'Administració podrà traslladar el domicili social dintre de la
ciutat de Barcelona i establir aquelles sucursals, agències o delegacions que
consideri oportunes,

Article 3r. L'objecte social de la societat és el de la promoció, suport i

participació en les activitats econòmiques i socials que contribueixin al

desenvolupament de l'entorn socio-econòmic, potenciant iniciatives generado
res de riquesa, d'ocupació i benestar per als ciutadans, que se citen a contí
nuació:

l. La promoció, constitució, participació i gestió en societats que promo
guin la millora del medi ambient entès com a protecció, recuperació o transfer
mació d'espais de la ciutat mitjançant la seva rehabilitació o transformació així
com la lluita contra la contaminació atmosfèrica, els sorolls i els residus,

2, La promoció, constitució, participació i gestió en societats per a

l'urbanisme, l'habitatge i els equipaments d'interès significatiu per a la ciu
tat.

3, La promoció, constitució, participació i gestió en societats per aque
lles actuacions en el sector de la producció de béns i de serveis, que suposin
l'adopció de noves tecnologies que potenciïn la renovació i l'adequació dels

aparells productius de les empreses i serveis que afectin a la ciutat.
4, La promoció, constitució, participació i gestió en societats que facilitin

el transport, la circulació i la comunicació dels ciutadans a la ciutat o a d'altres
indrets,

6, La promoció, constitució, participació i gestió en societats per a les
infrastructures tecnològiques, informàtiques i de les telecomunicacions i ser

veis relacionats, que facilitin la comunicació, l'intercanvi d'informació i la seva

seguretat.
6, La promoció, constitució, participació i gestió de centres culturals dels

que la ciutat sigui deficitària i que ampliïn l'oferta de serveis que avui encara

no tenen la dimensió adequada en els camps del teatre, cinema, música, art,
activitats esportives, lúdiques i parcs temàtics,

7, La promoció, constitució, participació i gestió en societats de centres

de serveis personals i assistencials,
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8. La promoció, constitució, participació i gestió en societats de capital
rise,

9. Prestar serveis i funcions d'assessorament a les empreses, elaboració
de plans i estudis de viabilitat i plans estratègics. Gestionar directament o

indirectament ajuts, subvencions, crèdits socials i tot tipus d'instruments

anàlegs per al desenvolupament empresarial.
La Societat actuarà en projectes d'interès públic i amb ple respecte als

principis de la lliure competència en el marc dels criteris constitucionals i de

les disposicions de les Comunitats Europees.

Article 4t. La Societat podrà desenvolupar la seva activitat mitjançant la
titularitat d'accions o de participacions amb altres societats, amb objecte
idèntic o anàleg.

Article 5è. La duració de la societat serà illimitada,

La Societat començarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la

seva escriptura fundacional sense perjudici d'aquelles que requereixin el

compliment dels requisits administratius corresponents.

TÍTOL SEGON. CAPITAL SOCIAL

Article 6è. El capital social serà de tres mil cent milions de pessetes,
representat per 31.000 accions nominatives de 100.000 pessetes de valor

nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades, dividides en dues

sèries: la sèrie A, de 13.000 accions, numerades de 1'1 al 13.000 ambdues

incloses, totalment subscrites i desemborsades per l'Ajuntament de Barcelona.

La sèrie B, de 18.000 accions, numerades de 1'1 al 18.000 ambdues incloses,
totalment subscrites i desemborsades.

Els títols representatius de les accions seran separats de lliures talonaris

amb numeració correlativa i aniran signats pel President del Consell d'Admi

nistració i un altre administrador designat amb aquesta finalitat pel mateix
Consell.

Article 7è. Les accions de la sèrie A no podran ésser transmeses sense

el compliment dels requisits establerts per les normes de la Legislació Local

que siguin d'aplicació.
En qualsevol transmissió d'accions inter vius, ja siguin de la sèrie A o B,

s'hauran de complir els següents requisits:
L'accionista que es proposi transmetre les seves accions o alguna d'elles,

haurà de comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu i compra

dor, amb indicació del seu domicili, als administradors, els que, en el plaç de

!O dies naturals, hauran de comunicar-ho a tots i cadascun dels altres

accionistes en el seu domicili. Dins dels 60 dies naturals següents a la data de

la comunicació als accionistes, aquests podran optar a l'adquisició de les

accions, i si fossin més d'un els que exercissin aquest dret, es distribuiran

entre ells de forma prorratejada d'acord amb el nombre d'accions que
posseissin, atribuint-se els excedents de la. divisió al que tingués major



nombre d'accions, Transcorregut aquest plaç, la Societat podrà optar, en el
marc d'un nou plaç de 20 dies naturals a comptar des de l'extinció de
l'anterior plaç, entre permetre la transmissió projectada per a ella, en la forma

legalment permesa, Finalitzat aquest darrer plaç sense que per part dels socis

ni per la part de la Societat s'hagués fet ús del dret preferent d'adquisició
l'accionista quedarà lliure per a transmetre les seves accions a la persona i en

les condicions que va comunicar als administradors, sempre que la transmis
sió tingui lloc en els dos mesos següents a l'acabament del darrer plaç indicat.

Per a l'exercici d'aquest dret d'adquisició preferent, el preu de compra, en

cas de discrepància, serà el que decideixin els auditors de la Societat, i si

aquesta no estiques obligada a verificar els seus comptes, per a l'auditor

nomenat, a sollicitud de qualsevol de les parts, pel registrador mercantil del

domicili social.
La transmissió d'accions entre Societats d'un mateix grup d'empreses

serà lliure amb l'única condició prèvia de la seva comunicació amb un mes

d'antellació al Consell d'Administració de la Societat. S'entén per grup
d'empreses, als efectes anteriors, el format pel transmitent i les seves socie

tats dominants a dominades sempre que ho siguin, directa a indirectament

amb més d'un 50% del seu capital.

TÍTOL TERCER. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 8è. Els òrgans de la societat són la Junta General d'Accionistes i

el Consell d'Administració,

Article 9è. Els accionistes, constituïts en Junta General degudament
convocada, decidiran per majoria en els assumptes propis de la competència
de la Junta, Tots els socis, fins i tot els disidents i no assistents a la reunió,
queden sotmesos als acords de la Junta General. Queden enfora els drets de

separació i impugnació establerts en la Llei,

Article lOè. Les Juntes Generals podran ésser ordinàries a extraordinà

ries, i hauran d'ésser convocades pels administradors. Junta Ordinària és la

que ha de reunir-se dintre dels sis primers mesos de cada exercici, per
censurar la gestió social, aprovar, en el seu cas, les comptes de l'exercici

anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat. Junta Extraordinària és

qualsevol altre que no sigui la ordinària anual.

Article llè. La Junta General, ordinària a extraordinària, quedarà vàli

dament constituïda, en primera convocatòria, quan els accionistes presents a

representats, posseeixin almenys la quarta part del capital subscrit amb dret a

vot. En segona convocatòria, serà vàlida la reunió de la junta qualsevulla que

sigui el capital concurrent a la mateixa,

Article 12è. No obstant el que disposa a l'article anterior, per a què la

junta pugui acordar vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment a disrninu

ció del capital social, la transformació, fusió a escisió de la Societat a qualsevol



altre modificació estatutària, serà precís a més a més del compliment dels

requisits i quòrums establerts per la llei, el vot favorable d'accionistes que
representin el 70% del capital social en primera convocatòria i les dos terceres

parts del capital social en segona.

Article 13è. Tota Junta General haurà de ser convocada mitjançant
anunci publicat en el «Butlletí Oficial del Registre Mercantil» i en un dels diaris
de major circulació de la província, com a mínim quinze dies abans de la data
fixada per a la seva celebració, excepte per als casos de fusió i escisió en que
l'antelació haurà d'ésser de trenta dies com a mínim.

L'anunci espressarà la data de la reunió en primera convocatòria i l'ordre
del dia. Podrà també fer-s'hi constar la data, en el seu cas, de la segona
convocatòria, com a mínim 24 hores després de la primera. En tot cas s'haurà
de fer menció del dret de qualsevol accionista a obtenir de la Societat, de
forma immediata i gratuïta els documents que han d'ésser sotmesos a la seva

aprovació i en el seu cas l'informe dels auditors de comptes.
Tanmateix, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament constituï

da per tractar qualsevol assumpte, sempre que estigui present tot el capital
desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la

Junta.

Article 14è. Podran assistir a la Junta, en tot cas, els titulars d'accions
que les tinguessin inscrites en el llibre registre d'accions, amb cinc dies
d'antelació a aquell en que hagi de celebrar-se la Junta, i els titulars d'accions
que acreditin mitjançant document públic, la seva regular adquisició de qui
en el llibre registre apareixi com a titular. Amb dita acreditació s'entendrà
sol·licitada als administradors la inscripció en el llibre registre.

Article 15è. Tot accionista que tingui dret d'assistència podrà fer-se

representar a la Junta per altra persona. La representació haurà de conferir-se
per escrit i amb caràcter especial per cada junta, en els terminis i amb els
requisits establerts per la Llei de societats anònimes.

Aquest últim requisit no serà necessari quan el representant sigui cònju
ge, ascendent a descendent del representat; ni tampoc quan aquell ostenti

poder general conferit en escriptura pública amb facultats per administrar tot
el patrimoni que el representat tingués en territori nacional.

La representació és sempre revocable. La assistència personal del repre
sentat a la Junta tindrà el valor de revocació.

Article 16è. Els administradors podran convocar junta extraordinària
sempre que ho estimin convenient per als interessos socials. Hauran, tanma

teix, de convocar-la quan ho sol·licitin accionistes que representin el cinc per
cent del capital social, expressant en la sol·licitud els assumptes a tractar en

ella. En tot cas, la junta haurà d'ésser convocada per celebrar-se dintre dels
trenta dies següents a la data de l'oportú requeriment notarial als adminsitra
dors, els qui induiran necessàriament en l'ordre del dia els assumptes que
haguessin sigut objecte de la sol·licitud.
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Article 17è. Actuaran de President i Secretari en les Juntes els qui
ocupin els citats càrrecs en el Consell d'Administració, En el seu defecte, els
accionistes que escollin els assistents a la reunió,

Article 18è. Els acords de la Junta s'adoptaran per majoria, excepte els

supòsits previstos en aquests estatuts i en la Llei en els que es requereix en el
seu cas majoria qualificada. Cada acció dóna dret a un vot.

Article 19è. L'acta de la Junta podrà ser aprovada per la pròpia Junta a

continuació d'haver-se celebrat aquesta, i, en el seu defecte, dintre del termini
de quinze dies, pel President i dos Interventors, un en representació de la

majoria i un altre per la minoria,
L'acta aprovada en qualsevol d'aquestes dues formes tindrà força executi

va a partir de la data de la seva aprovació,
Les certificacions de les seves actes seran expedides i els acords s'eleva

ran a públics per les persones legitimades per allò segons determinin aquests
estatuts i el Reglament del Registre Mercantil.

DE L'ADMINISTRACIÓ

Article 20è. La representació de la societat en judici i fora d'ell corres

pon al Consell d'Administració actuant colleqiadament, L'execució dels seus

acords correspondrà al conseller o consellers que el propi Consell designi, i
en el seu defecte, al President, o a l'apoderat amb facultats per executar i
elevar a públics els acords socials,

El Consell d'Administració, podrà fer i dur a terme quant estigui comprès
dintre de l'objecte social així com també exercitar quantes facultats no

estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests estatuts a la Junta
general. De manera merament enunciativa, corresponen al Consell d'Adminis
tració les següents facultats i tot quant amb elles estigui relacionat, àmplia
ment i sense limitació alguna:

a) Adquirir, disposar, alienar, gravar tota mena de béns mobles i immo
bles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota mena de drets personals i

reals, fins i tot hipoteques,
b) Dirigir l'organització empresarial de la societat i els seus negocis,
c) Atorgar tota mena d'actes, contractes o negocis jurídics, amb els

pactes, clàusules i condicions que estimin oportú establir; transigir i pactar
arbitratges; prendre part en concursos i subastes, fer propostes i acceptar
adjudicació. Adquirir, gravar i alienar per qualsevol títol, i en general realitzar

qualssevol operacions accions, obligacions o altres títols valors, així com

també realitzar, actes dels que resultin la participació en altres societats, bé
concurrent a la seva constitució o subscribint accions en augments de capital o

altres emissions de títols valors,
d) Administrar béns mobles i immobles; fer declaracions d'edificació i

plantació, atermenament, afitament, divisions materials, modificacions hipote
càries, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualssevol altres ces

sions d'ús i gaudiment.
e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i
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Article 21è. Per ser administrador no serà necessari ser accionista,
Seran nomenats per la Junta General per termini de cinc anys, poguent ser

indefinidament reelegits per períodes d'igual duració, No podran ser adrninis
tradors els qui estiguin incursos en causa legal d'incapacitat o incompatibilitat,
especialment els de grans càrrecs determinats per la Llei de 26 de desembre
de 1983 i tots altres que puguin establir-se en el futur,

altres documents de gir.
f) Prendre diner a prèstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits,

g) Disposar, seguir, obrir i cancellar comptes i dipòsits de qualsevol
tipus de Bancs, institus i organismes oficials, i altres entitats, fent tot quant la

legislació i la pràctica bancàries permetin, Llogar i utilitzar caixes de segure
tat.

h) Nombrar i seperar empleats i representants, signar contractes de

treball, de transport i traspàs de locals de negoci; retirar i remetre gèneres,
trameses i giraments,

i) Comparèixer davant tota mena de Jutjats i Tribunals de qualsevol
jurisdicció i davant tota mena d'organismes públics, en qualsevol concepte, i
en tota mena de judicis i procediments fins i tot arbitrals; interposar recursos,
fins i tot de casació, revisió o nulitat, ratificar escrits i desistir de les
actuacions, ja directament o per mitjans d'Advocats i Procuradors, als que
podran conferir els oportuns poders,

j) Atorgar i signar tota mena de documents públics i privats; retirar i
cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat,
signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments,

k) Executar i, en el seu cas, elevar a públics els acords adoptats per la

Junta General.

I) Atorgar poders de tota mena, tant judicials com extrajudicials, i
modificar o revocar els apoderaments conferits,

Article 22è. El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de
set i un màxim de vint-i-cinc membres, Si durant el termini per al que van ser

nombrats es produïssin vacants, podrà el Consell designar entre els accionis
tes les persones que hagin d'ocupar-les fins la primera Junta General.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,
presents o representats per altre conseller, la meitat més un dels seus

membres, La representació es conferirà mitjançant carta dirigida al President.
Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels assistents a la reunió,

El Consell podrà anomenar una Comissió Executiva així com un o varis
Consellers Delegats, amb les facultats que expressament li atorgui entre les

legalment deleqables, El nomenament i les facultats de la Comissió Executiva i
del o dels Consellers Delegats requerirà per a la seva validesa el vot

favorable de les dos terceres parts dels components del Consell, i no produi
ran efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil.

La votació per escrit i sense sessió serà vàlida si cap conseller s'hi oposa,
Les discussions i acords del Consell es portaran a un llibre d'actes, que seran

signades pel President i el Secretan: En cas de empat, decidirà el vot personal
de qui fos President.
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El Consell es reunirà sempre que ho sollicitin dos dels seus membres o ho
acordi el President, o qui faci les vegades, a qui correspondrà convocar-lo.

El Consell escollirà al President i al Secretari i, en el seu cas a un o més
Vicepresidents i a un Vicesecretari, sempre que aquests nomenaments no

haguessin estat fets per la Junta al temps de l'elecció dels Consellers o

ocuparen els citats càrrecs al temps de la reelecció. El Secretari i el Vicese
cretari podran o no ser Consellers, qual cas tindran veu però no vot. El
Secretari, i en el seu cas el Vicesecretari, fins i tot els no Consellers, tindran
facultats per certificar i elevar a públics acords socials.

Article 23è. El Consell d'Administració nomenarà el Director-General.
L'acord de nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell

que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, així com la
remuneració, termini del contracte i causes de resolució del mateix.

El Director General podrà assistir, amb veu i sense vot, a les reunions del
Consell d'Administració o de la Comissió Executiva.

TÍTOL QUART. DE L'EXERCICI SOCIAL I COMPTES ANUALS

Article 24è. L'exercici social coincidirà amb l'any natural.
La Societat haurà de portar, de conformitat amb el dispost en el Codi de

Comerç, una comptabilitat ordenada, adequada a l'activitat de la seva Empre
sa, que permeti un seguiment cronològic de les operacions, tanmateix com

l'elaboració d'inventaris i balanços. Els llibres de comptabilitat seran lega
litzats pel Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.

Els administradors estan obligats a formar en el termini màxim de tres

mesos a comptar del tancament de l'exercici social, les comptes anuals,
l'informe de gestió i la proposta d'aplicació del resultat. Les comptes anuals

comprendran el balanç, la compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests
documents, que formen una unitat, hauran de ser redactats amb claredat i
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de la societat, d'acord amb l'establert a la Llei i al Codi de Comerç i hauran
d'estar signats per tots els administradors.

Article 25è. Dels beneficis obtinguts en cada exercici, un cop coberta la
dotació per reserva legal, i totes altres atencions legalment establertes, la

Junta podrà aplicar el que estimi convenient per reserva voluntària, fons de

previsió per a inversions i qualsevol altre atenció legalment permesa. La resta,
en el seu cas, es distribuirà com a dividens entre els accionistes en proporció
al capita) desemborsat per cada acció.

El pagament de dividens a compte se subjectarà al dispost en la Llei.

TÍTOL CINQUÈ. D1S0LUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 26è. La societat es disoldrà per les causes legalment establertes.

S'exceptuen del període de liquidació els supòsits de fusió o escissió total. En
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cas de disolució, la liquidació quedarà a càrrec dels Administradors, que amb
el caràcter de liquidadors, practicaran la liquidació i divisió amb arregle als
acords de la Junta General i a les disposicions vigents, i si el nombre
d'Administradors o Consellers fos par, la Junta designarà per majoria una altra

persona com a liquidador, a fi que el seu nombre sigui impar.

Article 27è. Un cop satisfets tots els acreedors i consignat l'import dels
seus crèdits contra la societat, i assegurats competentment els no vençuts,
l'actiu resultant es repartirà entre els socis, conforme a la Llei.

DISPOSICIÓ FINAL

Totes les qüestions societàries litigioses que se suscitin entre la societat i
els seus administradors o socis, o entre aquells i aquests, o aquests últims
entre si, se sotmeten a l'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de
Barcelona de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge, encarregant-li la desig
nació d'àrbitres i administració de l'arbitratge d'acord amb el seu reglament, i
sent d'obligat compliment la seva decisió arbitral. S'exceptuen d'aquesta
submissió aquelles qüestions que no siguin de lliure disposició.
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MERCATS DE PROVEÏMENTS DE BARCELONA, S.A.
MERCABARNA

(Estatuts modificats i refosos segons escriptura notarial

de 9 de gener de 1985)

TÍTOL PRIMER

DE LA DENOMINACIÓ DE LA SOCIETAT, LA DURACIÓ, OBJECTE,
DOMICILI I DATA EN QUÈ COMENÇARAN LES SEVES OPERACIONS

Article 1. La societat anònima «Mercados de Abastecimientos de Barcelo

na, Sociedad Anónima (Mercabarna)>> es regirà pels presents estatuts, sense

perjudici d'allò que s'estableix a les Lleis de Règim Local i Especial de Barcelona

i el seus reglaments i a la Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes,

Article 2. La societat tindrà com a objecte social:

1. La promoció, construcció, explotació i prestació dels serveis de mer

cats i escorxador, així com totes les activitats que directament o indirecta hi

tinguin relació,
2, Millorar en tots els aspectes el cicle de comercialització dels produc

tes alimentaris i altres articles, així com les seves transaccions en el marc dels

mercats, seguint les directrius marcades per l'Administració pública,
3, Gestionar els encàrrecs que en matèria d'execució de política alimen

tària, comercial, i de mercats en general, i tots els serveis que s'hi relacionin,
li encomani l'Ajuntament o, a través seu, les altres Administracions -local,
autonòmica o estatal-, o qualsevol organisme o societat que en depengui,

L'Ajuntament de Barcelona es reserva les funcions no delegables que

impliquin exercici d'autoritat.

Article 3. La duració de la societat serà de cinquanta anys,
El termini previst al paràgraf anterior començarà a comptar des de la

formalització de l'escriptura d'adaptació dels estatuts de la societat a les

normes del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals sobre Empreses
Mixtes,

Un cop hagi expirat el període de duració, revertiran al Municipi de

Barcelona l'actiu i el passiu de la societat, i en condicions normals d'ús totes

les installacions, béns i material integrant del servei, Aquesta reversió es

produirà sense que hi hagi cap indemnització per part de l'Ajuntament.

Article 4. La data en què la societat començarà a operar serà la de

l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

Article 5. El domicili de la societat s'estableix a Barcelona,

La seu social estarà al Centre Directiu de la Unitat Alimentària de Barcelo

na, situat al Polígon Industrial de la Zona Franca de Barcelona, sector C,
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TÍTOL SEGON

Els canvis de seu social només podran ésser autoritzats per la Junta
General d'Accionistes, però el trasllat dintre la mateixa ciutat podrà ésser
acordat pel Consell d'Administració,

DEL CAPITAL DE LA SOCIETAT

Article 6. El capital social és de mil vuit-cents cinquanta-sis milions
tres-centes quaranta mil pessetes (I,856,340,000 ptes.),

El desglossament del capital social és el següent:
a) Totalment subscrit i desembossat: mil sis-cents milions de pessetes

(1,600,000,000 ptes.):
b) A disposició del Consell d'Administració perquè, en una o diverses

vegades, i sempre complint els preceptes de les lleis que regulen la matèria,
puguin posar-los en circulació: dos-cents cinquanta-sis milions tres-centes

quaranta mil pessetes (256,340,000 ptes.).

Article 7. El capital de la societat subscrit i desembossat estarà distri
buït de la manera següent:
- Ajuntament de Barcelona: nou-cents setze milions sis-centes trenta mil

pessetes (916,630,000 ptes.),
- Empresa Nacional MERCASA: sis-cents seixanta-vuit milions vuit-centes

vint mil pessetes (668,820,000 ptes.),
La participació mínima de l'Empresa Nacional MERCASA serà del

vint-i-sis per cent (26 %) del capital social.
- D'altres: catorze milions cinc-centes cinquanta mil pessetes (14,550,000),

I pendents de desembossament: dos-cents cinquanta-sis milions tres

centes quaranta mil pessetes (256,340,000 ptes.),

Article 8. El capital social podrà ésser augmentat o disminuït una o

diverses vegades, Els administradors de la societat queden facultats de

conformitat i subjectes al que es preveu a l'article 96 de la Llei de Societats
Anònimes, per a augmentar el capital de la societat en una o diverses

vegades, fins al límit màxim de la meitat del capital escripturat, dintre el

termini màxim de cinc anys a comptar des de la data de modificació.

TÍTOL TERCER

DE LES ACCIONS DE LA SOCIETAT

Article 9. El nombre d'accions en què es divideix el capital social és de
cent vuitanta-cinc mil sis-centes trenta-quatre (185,634),

D'aquestes accions, cent seixanta mil (160,000) estan en circulació i la

resta a disposició del Consell d'Administració perquè en una o diverses

vegades les pugui posar en círculació,
'
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Aquestes accions ostentaran caràcter nominatiu, s'estendran en llibres

talonaris, tindran un valor nominal de deu mil pessetes (l0,000 ptes.) cada una

i pertanyeran a una mateixa sèrie,

Article 10. Els títols representatius de les accions de la societat seran

autoritzats amb les firmes que s'indiquin a la llei de societats anònimes vigent,
en la manera i condicions que determini el decret de 21 de febrer de 1958, Els

títols representatius de les accions podran estar dipositats a la societat, en el

qual cas, i a petició de qualsevol accionista, se n'expediran certificats notarials
i s'assenyalaran per a cada ampliació de capital els títols que corresponen a

l'accionista que l'hagi sol-licitat,

Article 11. Exceptuant els casos de les transmissions per causa de mort,
els titulars d'accions només podran alienar-les a favor d'altres accionistes:

El soci que projecti transmetre les seves accions haurà de comunicar-he

per escrit al President del Consell d'Administració perquè, prèvia notificació

als altres socis, en el termini de quinze dies, puguin optar a l'adquisició dintre
els trenta següents a la notífícació. Si els que volguessin adquirir les accions

fossin uns quants, es distribuiran entre ells a prorrata de les seves respectives
participacions socials,

En el cas que cap soci no exerciti aquest dret de preferent adquisició, ho

podrà fer la societat en el termini de trenta dies, la qual comprarà les accions

per als fins previstos a l'article 47 de la Llei de Societats Anònimes,

Article 12. L'acció confereix al seu titular legítim la condició de soci i li

atribueix de manera ineludible els drets següents: participar en el reparti
ment dels guanys socials; el dret de preferent subscripció i el de votar a les

Juntes Generals, quan se sigui posseïdor del nombre d'accions que assenyala
l'article 22 dels Estatuts,

Article 13. Quan les accions pertanyin a diversos socis en comú, supor
tin un dret d'usdefruit a siguin lliurades com a penyora de garantia, s'observa

rà respectivament allò que es disposa als articles 40, 41 i 42 de la Llei de

Societats Anònimes,

TÍTOL QUART

DELS ÒRGANS DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

Secció Primera. Juntes Generals

Article 14. Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta
General d'Accionistes, el Consell d'Administració i la Comissió Permanent i,
en el cas que es designi el Conseller Delegat, el Director General i el Ge
rent.

247



Article 15. Les Juntes Generals, convocades degudament, decidiran per
majoria els assumptes socials de la seva competència.Les decisions preses
per les Juntes obliguen tots els socis, fins i tot els discrepants i els que no hagin
participat en la reunió, salvant els drets i accions que la llei concedeixi als
accionistes. I tot això sense perjudici d'allò que en aquest aspecte estableixi la
Llei de Societats Anònimes i els presents estatuts.

Article 16. Les Juntes Generals Ordinàries es reuniran un cop l'any dintre
els sis primers mesos de cada exercici per tractar els assumptes previstos a

l'article 50 de la Llei i designar els censors de comptes, si s'escau.
Totes les altres Juntes Generals seran extraordinàries.

Article 17. Tant les juntes ordinàries com les extraordinàries tindran la
mateixa comesa i podran resoldre els assumptes socials de la seva competèn
cia, per mínims que siguin, amb les úniques excepcions de la censura de la

gestió social, l'aprovació dels comptes i balanços de l'exercici anterior i
l'acord de distribució de beneficis i nomenament de censors de comptes, si

s'esqueia, accions que queden reservades a la Junta General ordinària, la qual
els resoldrà necessàriament els sis primers mesos de cada exercici.

Tot això sense perjudici del que la Llei de Societats Anònimes estableixi al

respecte.

Article 18. Les Juntes Generals, tant ordinàries com extraordinàries,
salvant el que es preveu a l'article 21, quedaran constituïdes vàlidament quan
hi assisteixin el nombre de socis i el percentatge de capital que exigeix, per a

cada cas, la Llei de Societats Anònimes, tant actuant en primera convocatòria
com en segona.

Article 19. Les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries hauran
d'ésser convocades mitjançant anunci publicat al «Boletín Oficial del Estado» i

en un dels diaris de més circulació de la província, almenys quinze dies abans

de la data establerta per a la celebració.
L'anunci expressarà la data de la reunió en primera convocatòria i tots els

assumptes que constitueixin l'ordre del dia. També s'hi podrà fer constar la
data en què, si calia, es reunirà la Junta en segona convocatòria.

Entre la primera convocatòria i la segona caldrà que hi hagi un interval de

24 hores com a mínim.
Això no obstant, la Junta s'entendrà convocada i quedarà vàlidament

constituïda per a tractar qualsevol assumpte, sempre que hi sigui present tot

el capital desembossat i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de

la Junta.

Article 20. Les Juntes Generals seran convocades pel President del

Consell d'Administració de la societat amb l'acord previ d'aquest organisme.
La Junta General extraordinària podrà ésser convocada pel Consell d'Admi
nistració sempre que ho consideri convenient per als interessos socials, i ho

haurà de fer quan ho solliciti un nombre de socis que representi, almenys, la
desena part del capital desembossat. En la sollicitud s'expressaran els
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assumptes a tractar en la Junta. En aquest cas, la Junta haurà d'ésser convoca

da per a celebrar-la dintre els trenta dies següents a la data en què s'hagués
requerit notarialment el Consell d'Administració per a convocar-la.

L'ordre del dia inclourà necessàriament els assumptes que hagin estat

objecte de sollicitud.

Article 21. Perquè es puguin adoptar acords en les matèries que

s'expressen en el paràgraf següent, l'assistència a les Juntes Generals haurà
d'ésser de les quatre cinquenes parts del capital desembossat en primera
convocatòria. En segona convocatòria bastaran les tres quartes parts del

capital desembossat.

A banda d'això, caldrà sempre la concurrència del nombre de socis que

exigeixi la Llei de Societats Anònimes.
Les matèries a què fa referència el paràgraf anterior són: l'augment o la

disminució del capital; la transformació, fusió o dissolució de la societat; les

operacions de crèdit; l'emissió d'obligacions; l'aprovació de balanços; la

ratificació del nomenament del gerent i, en general, qualsevol modificació

dels estatuts socials, així com també les variacions substancials en els plans i

projectes generals dels serveis o de les condicions de la seva explotació
continguts en les diferents Memòries de l'expedient de municipalització, en el

Reglament de Règim Interior de la Unitat o a qualsevol altre document de

caràcter bàsic.

Els acords de les Juntes Generals en les matèries indicades al paràgraf
anterior hauran d'ésser adoptats per la majoria de les tres quartes parts del

nombre de vots estatutaris.

Article 22. Podran assistir a la Junta General els titulars d'accions que
amb cinc dies d'antelació les tinguin inscrites al llibre de socis previst a

l'article 35 de la Llei de Societats Anònimes, i sempre que siguin titulars de

deu accions com a mínim.
Els accionistes que no siguin titulars del mínim de deu accions assenyalat,

es podran agrupar i atorgar la seva representació a un altre accionista per a

l'assistència a la Junta. Seran acumulables, doncs, les que corresponguin a

cada persona per dret propi i per representació.
Els accionistes podran delegar la seva representació per mitjà de carta

dirigida al President del Consell d'Administració i amb caràcter especial per
a cada Junta.

Les persones jurídiques i les que no estiguin en plena possessió dels seus

drets civils hi podran ser presents per mitjà dels qui n'exerceixin la represen
tació legal degudament acreditada.

Perquè els accionistes que tinguin les condicions abans exigides per a

l'assistència a: les Juntes Generals puguin exercir el seu dret caldrà que

obtinguin la corresponent targeta d'assistència, en la qual es consignarà el

nombre de vots que correspon a cada accionista. La targeta quedarà a

disposició de l'accionista a les oficines de la societat fins l'hora assenyalada
per a la celebració de la Junta.

Els gerents, administradors i directors que no siguin accionistes podran
assistir a la Junta general amb veu i sense vot.
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Article 23. La mesa de les Juntes Generals serà constituïda pel Consell
d'Administració i en seran president, vice-president i secretari els que ho

siguin del Consell i, a falta de vice-president, actuarà l'accionista que elegei
xin en cada cas els socis assistents a la reunió.

La Junta General designarà un o més accionistes que intervinguin en els
escrutinis a la mesa presidencial: aquesta designació es farà per aclamació i,
si no és possible, per votació quan quedi constituïda la Junta.

Les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries adoptaran acords per

majoria de vots emesos excepte en les matèries a què es refereix l'article 21

d'aquests estatuts. A cada acció li correspon un vot.

De cada reunió de la Junta s'aixecarà -i inscriurà en el llibre cor

responent- acta suficientment expressiva i detallada del que s'hi ha esdevin

gut, així com dels acords presos. L'acta serà signada pel President i secretari

i, quan s'escaigui, pels interventors a què s'alludeix en el paràgraf següent.
L'acta de la Junta podrà ésser aprovada per la mateixa Junta a continuació

de la seva celebració, i si no és així podrà ésser-ho en un termini de quinze
dies pel President i dos interventors, un en representació de la majoria i l'altre

de la minoria.

Article 24. Les Juntes Generals se celebraran el dia assenyalat per la

convocatòria, però en podran ésser prorrogades les sessions un o més dies
consecutius.

La pròrroga es podrà acordar a proposta del Consell d'Administració o a

petició d'un nombre de socis que representi la quarta part del capital
desembossat i present a la Junta. Qualsevol que sigui el nombre de les
sessions en què se celebri la Junta, es considerarà única i només s'aixecarà
una acta per a totes les sessions.

Abans d'entrar en l'ordre del dia es formarà la llista dels assistents amb

expressió del caràcter, representació de cada u i nombre d'accions pròpies o

d'altri amb què concorren. Al final de la llista es determinarà el nombre

d'accionistes presents o representats, així com l'import del capital desembos
sat sobre aquelles accions.

Article 25. Els accionistes podran sollicitar per escrit, abans de la

reunió de la Junta o verbalment un cop reunida, els informes o aclariments que
es considerin necessaris sobre els assumptes compresos en l'ordre del dia. El

Consell d'Administració estarà obligat a proporcionar-los, fora dels casos que,
a parer del President, la publicitat de les dades sollicitades perjudiqui els
interessos de la societat. Aquesta excepció no serà possible quan la sol-licitud

tingui el suport d'accionistes que representin almenys la quarta part del

capital social desembossat, o en aquells casos en què ho exigeixi la Llei.
Qualsevol accionista de la societat podrà obtenir certificació dels acords

adoptats.

Secció Segona. Consell d'Administració

Article 26. La societat serà administrada i regida pel Consell d'Administra

ció, el qual a més a més assumeix la representació social i té plenitud de facultats.
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El Consell d'Administració serà integrat per deu membres com a mínim i
vint-i-un com a màxim, nomenats per la Junta General, Les accions que s'agrupin
voluntàriament fins a constituir una xifra de capital social igualo superior a la que
resulti de dividir el capital pel nombre de vocals del Consell tindran dret a

designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la corresponent
proporció, En el cas que es faci ús de la facultat, les accions agrupades així no

intervindran en la votació dels membres del Consell restants,

Els representants que corresponguin a l'Ajuntament de Barcelona en els

òrgans de govern i administració de la societat seran nomenats per aquella
institució en la proporció d'un cinquanta per cent entre els membres que la
constitueixin i tècnics, tant els uns com els altres de la seva lliure designació i
remoció,

Article 27. El càrrec de conseller serà retribuït en els termes que
s'acordi a la Junta General i renunciable, revocable i reelegible,

Els consellers que ho siguin en representació de l'Ajuntament de Barcelo
na quedaran subjectes, en el nomenament, permanència en el càrrec, incapa
citats i incompatibilitats, responsabilitats i actuació en general, al que es

preveu en la legislació vigent de Règim Local i, en conseqüència, podran ser

remoguts per la Corporació municipal en qualsevol moment, quan resulti
escaient de fer-ho així. Els consellers tindran dret a una remuneració en els
termes que determini la Junta General i dietes per assistència a les sessions,
així com a les indemnitzacions pertinents per despeses de desplaçament que

origini l'assistència a les reunions que se celebrin segons acordi el Consell

d'Administració,
El Consell elegeix entre els seus membres un President i un o més

vice-presidents, En absència del President, el substituirà un dels vice-presi
dents, i, si aquests falten, el conseller de més edat entre els presents,

Pertoca també al Consell l'elecció de secretari, el qual podrà ser o no

conseller. Si el secretari no es presentés a alguna reunió del Consell, el

substituirà el conseller de menys edat entre els assistents a la reunió,
Els càrrecs citats s'elegiran per majoria que representi, almenys, les tres

quartes parts de la totalitat dels membres que integren el Consell.

El Consell d'Administració nomenarà una Comissió Permanent. La desig
nació de la Comissió Permanent i, en el seu cas, del conseller delegat, gerent
o director general, així com la delegació permanent de facultats, si es

considerés oportú, requerirà, perquè sigui vàlida, l'acord favorable de les tres

quartes parts, com a mínim, dels components del Consell.

Article 28. La duració del càrrec de conseller serà de quatre anys i es

renovarà bianualment la meitat del Consell, La primera renovació es farà per
sorteig, si no es proposa cap altra fórmula alternativa. L'accionista o grups
d'accionistes a qui representi el vocal o vocals cessants al Consell, determina

rà si ha de ser renovat el seu mandat o si ha de designar la persona que el

substitueixi, La renovació de la meitat dels consellers s'entendrà per defecte,
si el seu nombre no és parell.

Si durant el termini per al qual van ser designats es produïssin vacants al

Consell, ell mateix podrà designar les persones que ocupin les vacants fins la
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reunió de la Junta General. Cal entendre que l'any acaba el dia que se celebra
la Junta General ordinària en què s'hagi d'efectuar la renovació de consellers.

Article 29. El Consell d'Administració es reunirà mensualment durant el

primer any de vida de la societat i un mínim de tantes vegades a l'any com

estableixi la legislació en vigor. També es reunirà cada vegada que sigui
convocat pel President a per qui en faci i també quan ho demani una quarta
part dels consellers.

Les reunions es faran, ordinàriament, al domicili social, però també es

podran fer en un altre lloc que determinarà el President i que s'indicarà a la

convocatòria corresponent.
El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan a la reunió

hi hagi, presents a representats, la meitat més un dels seus components. Cada
conseller podrà delegar la seva representació en un altre, però cap dels

presents no podrà tenir més de dues representacions.
Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels consellers

concurrents a la sessió, tret dels nomenaments a què fa referència l'article 27.

En cas d'empat decidirà el vot del President a el del qui el representi.
Les actes del Consell s'estendran alllibre especial destinat a recollir-les i

seran signades pel President a qui el substitueixi i el secretari.

Els consellers exerciran el càrrec amb la diligència d'un ordenat comer

ciant i d'un representant lleial i respondran davant la societat i davant els
accionistes del dany causat per malícia, abús de facultats a negligència greu.
En tot cas estaran exempts de responsabilitat els administradors que hagin
salvat el seu vot en els acords que haguessin causat el dany.

Article 30. El President del Consell d'Administració serà considerat

com a president de la societat i li correspon vetllar pel compliment dels

acords del Consell, el qual representa permanentment, amb els més amplis
poders. El President podrà prendre, en circumstàncies especials, les mesures

que consideri convenients als interessos de la societat; li correspondrà l'alta

inspecció dels serveis i durà la firma social, la qual podrà delegar en el

vice-president de la societat a en dos dels consellers que integrin la comissió

permanent. La firma social correspondrà a aquests dos consellers, si bé el

Consell podrà autoritzar la firma individual d'un de tots dos.

Article 31. El Consell d'Administració constituirà una comissió perma
nent que serà integrada per consellers, entre els quals es comptaran el

President i els vice-presidents de la societat; en serà secretari el mateix del

Consell d'Administració.

Aquesta comissió permanent tindrà les facultats que té el Consell d'Admi
nistració, però amb les excepcions que s'expressen a continuació:

l. Aquelles que, per manament de la llei a de qualsevol altra norma de

compliment obligat corresponguin inexcusablement al Consell d'Administració.
2. L'aprovació de propostes que s'hagin de fer a la Junta General

d'Accionistes, tant ordinària com extraordinària.
3. Aquelles que específicament es reservi el mateix Consell d'Adminis

tració.
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4. Aquelles la quantia de les quals fos avaluable i excedís la xifra de
cinc-cents milions de pessetes (600.000.000), i

6. Si la totalitat dels membres presents o representats a la comissió
permanent no pogués decidir sobre un tema a causa de la igualtat de vots en

opcions contraposades, aquest tema haurà de ser traslladat al Consell d'Admi
nistració.

TÍTOL CINQUÈ

DEL BALANÇ I RÈGIM DE BENEFICIS

Article 32. L'exercici social començarà el dia u de gener i acabarà el
trenta-u de desembre de cada any, amb l'excepció del primer exercici social,
el qual començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i
acabarà el dia trenta-u de desembre del mateix any.

Cada any, amb relació al dia trenta-u de desembre, el Consell formularà
dintre els quatre primers mesos, un inventari dels béns socials i el balanç de
la situació de la societat, els quals hauran de ser redactats conforme es

prescriu al capítol VI de la Llei de Societats Anònimes i se sotmetran per a la
seva aprovació a la Junta General ordinària, acompanyats d'una memòria breu
com a resum de l'exercici.

Article 33. El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la proposta sobre
distribució de beneficis i la memòria hauran de ser sotmesos a l'examen i
informe dels accionistes censors de comptes, els quals per escrit en proposa
ran l'aprovació o hi faran les objeccions que considerin escaients en el termini
màxim d'un mes.

Article 34. Els beneficis de la societat es distribuiran de la manera

que acordi la Junta General ordinària mitjançant els quòrums previstos a

l'article 106 de la Llei de Societats Anònimes pel que fa a la constitució i
increment de la reserva legal quan sigui obligatòria d'acord amb l'esmen
tat article.

Article 35. La societat es dissoldrà en els casos previstos a la Llei de

Règim Local i en els seus reglaments, a la Llei de Règim Jurídic de les
Societats Anònimes, per acord de la Junta General d'Accionistes i pel trans
curs del termini de cinquanta anys a què es refereix l'article 3er. d'aquests
estatuts.

El reembossament de l'import de les accions de propietat no municipal es

farà amb càrrec a un fons constituït de la manera prevista a la memòria
financera de l'expedient de municipalització.

Article 36. En cas de liquidació de la societat, la Junta General nomena

rà una comissió liquidadora amb un nombre imparell de membres, integrada
pels components de l'últim Consell i les persones que la Junta elegeixi.
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Mentre duri el període de liquidació, la Junta General continuarà cele
brant les reunions anuals així com les extraordinàries que calgui convocar,

conforme a les disposicions en vigor,

1. Acabada la liquidació, l'haver líquid resultant es distribuirà proper
cionalment entre les accions de la societat.

2, Aquest acord quedarà condicionat suspensivament a l'aprovació per

l'Ajuntament de Barcelona de la concessió del servei de mercats a la so

cietat.
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PROMOCIÓ CIUTAT VELLA, S.A.

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 22 de juliol de 1988)

I. DE LADENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ I OBJECTE

Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Promoció Ciutat Vella,
S.A.» i es regirà pels presents Estatuts i, en el seu cas, pel que disposen les

lleis de Règim Local i Especial de Barcelona i els seus reglaments, així com la

Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes.

Article 2. El domicili de la Societat s'estableix a Barcelona.

La seu social estarà al carrer Rambla, 77.

La Junta General podrà autoritzar els canvis de seu social, però el trasllat

dintre de la mateixa ciutat podrà ser acordat pel Consell d'Administració.

Article 3. La duració de la Societat serà de catorze anys, comptats a

partir de la data de l'atorgament de l'escriptura fundacional.

Un cop hagi expirat el termini de duració, revertiran a l'Ajuntament de

Barcelona l'actiu i el passiu de la Societat i, en condicions normals d'ús, totes

les installacions, béns i material integrant del servei, sense que aquesta
reversió produeixi cap indemnització per part de l'Ajuntament, sens perjudici
del que es disposa en els articles 28, 29 i 30 d'aquests Estatuts.

Article 4. 1. Constitueix l'objecte de la Societat dur a terme totes les

actuacions urbanístiques i d'edificació necessàries per a la rehabilitació dels

espais compresos a l'àmbit de l'Àrea de Rehabilitació Integrada de Ciutat

Vella, establerta segons Decret 317/1986 de 13 d'octubre.

2. En especial, la Societat tindrà les següents funcions:

a) Estudis urbanístics, inclosa la redacció d'intruments de planejament i

projectes d'urbanització, i la iniciativa per a la seva tramitació i aprovació.
b) Elaboració de projectes de reparcellació, compensació a expropia-

ció.

c) Adquisició, per qualsevol títol, de terreny i edificacions.

d) Execució, per ella mateixa a per tercers, d'obres d'infraestructura,

urbanització i edificació, així com de remodelació i rehabilitació urbana i de

dotació de serveis i instal-lacions urbanes d'ús i servei públic i, en general,
realitzar operacions de construcció d'edificis i equipaments de qualsevol ti

pus.
e) Alienació de solars a d'edificis construïts a en vies de construcció a

rehabilitats.

f) Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota

mena de drets sobre els béns mobles i immobles.

g) Actuar com a beneficiari d'expropiacions.
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h) Establir convenis amb tota mena de persones i organismes públics i
privats.

i) Rebre ajuts i subvencions, accés al mercat de capitals, mitjançant
operacions de crèdit o qualsevol modalitat de captació de recursos.

Article 5. El capital social, totalment desemborsat des del comença
ment, serà de 1.500.000.000 de pessetes, representat per 100.000 accions de
15.000 pessetes cadascuna d'elles, dividides en dues sèries:

a) Sèrie A, composta de 50.001 accions nominatives, totalment subscrites
i desemborsades per l'Ajuntament de Barcelona i les Administracions Públi
ques que hi puguin participar.

b) Sèrie B, composta de 49.999 accions nominatives, totalment subscrites
i desemborsades, de les quals en seran tenidors els accionistes representants
del capital privat.

Article 6. Les accions de la Societat aniran numeradas correlativament i
s'estendran en llibres talonaris. Seran autoritzades amb les firmes del Presi
dent i del gerent i contindran els requisits que estableix la legislació de
societats anònimes vigent. Hauran d'inscriure's en un llibre especial, per
tractar-se d'accions nominatives.

Article 7. Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció
hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci i
respondran solidàriament davant la societat de totes les obligacions que
derivin de la condició d'accionistes.

Article 8. Les accions de la sèrie A són intransmissibles, a menys que no

siguin transmeses a altres Administracions Públiques. Els titulars d'accions de
la sèrie A tindran un dret de tempteix per a l'adquisició de les de sèrie B. Amb
aquesta finalitat, quan qualsevol tenidor d'accions de la sèrie B pretengui
transmetre-les, haurà de comunicar-ho per escrit al President del Consell
d'Administració perquè, prèvia notificació als socis titulars d'accions de la
sèrie A, aquests puguin exercir tal dret en el termini màxim de 30 dies a

comptar des de la notificació. Si els que volguessin adquirir les accions fossin
uns quants, es distribuiran entre ells a proposta de les seves respectives parti
cipacions.

En cas de no exercir-se el dret de tempteix, els altres accionistes de la
sèrie B tindran un dret preferent per a l'adquisició d'aquelles accions, en

proporció de les seves respetives aportacions.
Si no es fa ús dels esmentats drets ho podrà fer la Societat en el termini de

30 dies, la qual comprarà les accions per als fins previstos a l'article 47 de la
Llei de Societats anònimes. De no exercitar-se aquest dret, les accions podran
transmetre's lliurament.

Si les accions de la sèrie B fossin adquirides per titular de la sèrie A, les
primeres serien objecte de conversió a la sèrie A.

Article 9. Cada acció concedeix al seu titular la condició de soci i li
atribueix com a mínim els següents drets:



a) Participar en el repartiment de guanys socials.

b) La preferent subscripció en l'emissió de noves accions, en proporció
a les que posseeixi.

c) Votar a les Juntes Generals amb un vot per cada acció.

Article 10. El capital social podrà ser augmentat a disminuït una a

diverses vegades, d'acord amb els requisits que preveuen les Lleis de Règim
Local i Especial de Barcelona i els seus Reglaments, així com la Llei de
Societats Anònimes.

II. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11. Els òrgans de la societat són la Junta General, el Consell
d'Adminitració i el Gerent.

Article 12. La Junta General, legalment constituïda, decidirà per majoria
els assumptes socials de la seva competència. Tots els socis, fins i tot els
dissidents i els absents de la reunió, queden sotmesos als seus acords.

Article 13. Les Juntes Generals podran ser ordinàries i extraordinàries i
hauran de ser convocades per acord del Consell d'Administtració amb quinze
dies d'antelació com a mínim, de la forma establerta a l'article 53 de la Llei de
Societats Anònimes.

Article 14. La Junta General ordinària es reunirà dins els sis primers
mesos de cada exercici social per a censurar la gestió social, aprovar si
s'escau els comptes i balanç de l'exercici anterior, i resoldre sobre la
distribució de beneficis.

Totes les altres Juntes seran extraordinàries.
Les convocatòries i els quòrums seran els assenyalats en la Llei de

Societats Anònimes, i disposicions de Règim Local que siguin d'aplicació.

Article 15. La Junta General Ordinària quedarà vàlidament constituïda
en primera convocatòria quan hi concorrin la majoria de socis o, qualsevol que
sia el nombre, si els concorrents representen almenys la meitat del capital de
semborsat.

En segona convocatòria serà vàlida la constitució de la Junta amb inde

pendència del nombre de socis que hi concorrin.
Tanmateix, la Junta s'entendrà vàlidament convocada i constituïda per

tractar de qualsevol assumpte, quan sigui present tot el capital desemborsat i
els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.

Per a l'adopció dels acords a què es refereix l'article 58 de la Llei de
Societats Anònimes, caldrà la concurrència que es preveu a l'esmentat pre
cepte.

Article 16. El Consell d'Administració podrà convocar Junta General
extraordinària quan així ho estimi convenient pels interessos socials. Així

257



mateix, hauran de convocar la celebració de la Junta extraordinària en el

supòsit previst a l'article 56 de la Llei.

Article 17. Els acords s'adoptaran per la majoria del nombre estatutari
de vots de les accions concorrents, corresponent un vot a cada acció.

Article 18. La Junta General nomenarà el seu President, el qual dirigirà
les sessions, resoldrà els dubtes reglamentaris que se suscitin i podrà conside
rar prou tractat un assumpte un cop consumits dos torns a favor i dos en

contra, en el qual cas podrà donar per finalitzat el debat i ordenar la votació.

Igualment, té la facultat de limitar el temps que han d'utilitzar els qui usin la

paraula.
Serà Secretari de les Juntes qui ho sigui del Consell d'Administració.

Article 19. Les actes de les Juntes Generals s'aprovaran en qualsevol de
les formes previstes a l'article 62 de la Llei de Societats Anònimes.

Article 20. La Societat serà administrada i regida pel Consell d'Adminis

tració, el qual assumeix la representació social i té plenitud de facultats. Serà

integrat per 16 membres com a mínim i 30 com a màxim, el nomenament dels

quals correspon a la Junta General.
Els Consellers que corresponguin a les Administracions públiques partici

pants, seran nomenats per cada una en proporció al seu Capital Social, un 50%
entre membres que les constitueixin i l'altra 50% entre els seus tècnics. En

qualsevol cas les Administracions Públiques subjectaran el nombre de mem

bres que participin en la Societat, a l'establert en les corresponents Lleis de

Règim Local i els seus Reglaments.

Article 21. El càrrec de conseller serà retribuït en els termes que
s'acordin a la Junta General i renunciable, revocable i reelegible. Seran

d'aplicació les causes d'incapacitat pel càrrec que preveu l'article 82 de la
Llei de Societats Anònimes, així com les normes sobre incompatibilitat, pel
que fa als consellers representants de les Administracions públiques. Així
mateix, queda prohibit ocupar i en el seu cas, exercir, càrrecs a la Societat a

les persones declarades incompatibles, en la mesura i condicions fixades per
la Llei 25/1983 de 26 de desembre. El mandat dels Consellers tindrà una

durada de cinc anys. Les renovacions seran sempre parcials, i cessaran la

meitat, per sorteig als quatre anys.

Article 22. El Consell elegirà d'entre els seus membres un President i
dos Vicepresidents. També designarà el Secretari, que podrà ser conseller a

no ser-ha.
El President del Consell d'Administració serà considerat com a President

de la Societat. És l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb aquest
caràcter representarà la Societat en judici i fora de judici durà la firma social,
podrà comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota

classe de jutjats, tribunals, l'estat i corporacions i altres ens públics, i davant
tota classe de persones privades, físiques a jurídiques. Podrà delegar les
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seves facultats i serà substituït en cas d'absència, malaltia a qualsevol altra

impossibilitat, pels Vicepresidents primer i segon, per aquest ordre.

Article 23. El Consell podrà designar una comissió executiva, però no

podran ser objecte de delegació la rendició dels comptes, ni la presentació
dels balanços a la Junta General, ni tampoc les facultats que aquesta hagi
atorgat al Consell, llevat que fos expressament autoritzat.

La Comissió Executiva estarà integrada per un mínim de quatre Conse
llers i un màxim de nou. Presidirà la Comissió Executiva el Vice-President

primer del Consell.

Article 24. El Consell es reunirà cada vegada que ho requereixi l'inte
rès de la Societat, mitjançant convocatòria del President, i com a mínim
bimensualment. Les decisions del Consell es prendran per majoria de vots

dels membres presents i representats per a la validesa dels acords, amb

l'excepció d'aquells supòsits en que la Llei exigeixi quòrum reforçat. En cas

d'empat decidirà el vot del President.

Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes transcri

tes en el llibre corresponent, i seran signades pel President, a qui el substi

tueixi, i el Secretari.

Article 25. La Junta General nomenarà el Gerent de la Societat, càrrec

que tindrà una durada de cinc anys. Li correspondran les facultats necessà

ries per a la deguda execució dels acords de la Junta General i del Consell

d'Administració, així com aquelles altres que els citats òrgans de govern li en

comanin.

m. DE L'EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 26. L'exercici social començarà el dia I de desembre i acabarà
el30 de novembre de cada any, amb l'excepció del primer exercici social que

començarà el dia de l'atorgament de l'escriptura de constitució i acabarà el

dia 30 de novembre del mateix any.

Article 27. El Consell d'Administració formularà, en el termini màxim de

4 mesos a comptar des del tancament de l'execici social, el balanç amb el

compte de pèrdues i guanys, la proposta de distribució de beneficis i la

Memòria explicativa, que hauran de sotmetre a l'examen i informe dels

censors de comptes, els quals proposaran per escrit l'aprovació a hi faran les

objeccions que considerin oportunes en el termini màxim d'un mes.

Article 28. La distribució dels beneficis i dotació de fons de reserves,

detrets els impostos, es farà d'acord amb la normativa aplicable i seguirà
l'ordre de prelació següent:

a) Constitució de fons de reserves legals.
b) Aportació al fons de reserves per a l'amortització de les accions de la

sèrie B, represantitves del capital privat.
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El límit del fons de reserva el constitueix l'import pel qual s'hauran
d'amortitzar les accions de la sèrie B, d'acord amb el que es disposa a l'article
29 d'aquests Estatuts.

c) Distribució de dividens als accionistes.
d) Constitució d'un fons de reserva voluntària.

Article 29. Per l'amortització de les accions de la sèrie B, es constituirà i
dotarà anyalment un fons especial de reserva.

L'amortització de les accions de la sèrie B es durà a terme d'acord amb
les bases següents:

l. Termini d'amortització.
El termini d'amortització es realitzarà en quatre anualitats i a partir del

desè any de constituïda la Societat, i a raó del 25% cada any.
L'amortització es realitzarà a prorrateig d'acord amb el capital desembor

sat pels representants del capital privat.
2. Import de l'amortització.
L'amortització de les accions de la sèrie B es farà per un import igual al

que resulti d'aplicar al valor nominal una taxa acumulativa anyal, que resulta
rà del valor més alt entre el tipus d'interès mitjà anyal dels Pagarés del

Tresor,o el deute públic equivalent que substitueix als esmentats Pagarés del

Tresor, o la inflació anyal més 2 punts.

Article 30. La societat es disoldrà per qualsevol de les causes previstes
a l'article 150 de la Llei de Societats Anònimes i les que preveu la legislació de

règim local. Dissolta la societat, s'obrirà un període de liquidació.
La Junta General nomenarà els liquidadors que hauran d'ajustar-se en la

seva comesa als acords de la Junta General. A l'esmentat efecte, la Junta
conservarà la sobirania durant el període de liquidació per tal que es doni

compliment als requisits legals aplicables.
La liquidació haurà de preveure que, un cop amortitzades les accions de

la sèrie B, la resta de patrimoni de la societat, amb el seu passiu, reverteixi a

les entitats públiques participants.
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TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS, S.A. (TERSA)

(Estatuts aprovats pel Consell Metropolità de la Corporació Metropolitana
de Barcelona el 20-1-83 i protocollitzats el 21-11-83).

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, DURACIÓ i OBJECTE

Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Tractament i Eliminació
de Residus, S.A.» i es regirà pels presents estatuts i supletòriament per la Llei
sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes de 17 de juliol de 1951, Llei de

Règim Local i altres disposicions concordants vigents.

Article 2. La societat tindrà el domicili al municipi de Sant Adrià de
Besòs (Barcelonès), Avinguda d'Eduard Maristany, s/n.

El domicili social podrà ser traslladat a qualsevol altre lloc de la província
de Barcelona per acord de la Junta General.

Article 3. El terme de duració de la societat serà de cinquanta anys,
comptats a partir de 1'1 de març de mil nou cents vuitanta-tres, data en què
començarà la seva activitat.

Un cop hagi expirat el termini de duració, revertirà a les entitats locals

participants, en proporció a la respectiva participació, l'actiu i el passiu de la
societat i, en condicions normals d'ús, totes les installacions, béns i material

integrants dels serveis. Aquesta reversió s'efectuarà sense cap indemnització
per part d'aquelles entitats, a excepció dels supòsits previstos a l'article 9

d'aquests estatuts.

Article 4. Constitueixen l'objecte de la societat la prestació del servei

municipal d'eliminació i incineració de residus sòlids urbans procedents de la

neteja de la ciutat i de l'àmbit territorial de la Corporació Metropolitana de

Barcelona, recollits pels serveis corresponents.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

Article s. El capital social serà de 80.000.000 de pessetes, representat
per 16.000 accions de 5.000 pessetes de valor nominal de cada una, dividides
en dues sèries:

a) La Sèrie A, de 8.000 accions nominatives, totalment subscrites i
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desemborsades per l'Ajuntament de Barcelona i la Corporació Metropolitana
de Barcelona.

b) La Sèrie B, també de 8.000 accions nominatives totalment subscrites i

desemborsades en un 50 % del seu valor nominal, de les quals seran tenidors
els accionistes representants del capital privat. El Pagament dels dividends

passius per part dels accionistes que representen el capital privat s'efectuarà
dintre el termini de 18 mesos, de la manera i en els períodes que acordi el

Consell d'Administració.

Article 6. Les accions es tallaran de llibres talonaris i aniran numerades

correlativament i estaran signades pel President i pel gerent de la societat.
Contindran els requisits que estableix l'article 43 de les Llei de Societats
Anònimes i s'inscriuran en un llibre especial pel fet de tractar-se d'accions no

minatives.
L'emissió de resguards provisionals s'efectuarà amb els mateixos requi

sits previstos al citat article 43.

Article 7. Les accions són indivisibles. Els copropietaris d'una acció
hauran de designar una sola persona per a l'exercici dels drets de soci i

respondran solidàriament davant la societat de totes les obligacions que
derivin de la condició d'accionistes.

Article 8. Cada acció concedeix al seu titular la condició de soci i li

atribueix, com a mínim, el dret a participar en el repartiment dels guanys
socials, el dret preferent de subscripció en l'emissió de noves accions en

proporció a les que posseeixi i el dret de votar a les Juntes Generals amb un

vot per cada acció.

Article 9. En la determinació i revisió periòdica de les tarifes a preus de

gestió del servei per la societat i, quan s'escaigui, de la subvenció municipal
prevista a l'apartat 4 de l'article 129 del Reglament de Serveis de les

Corporacions Locals, es tindran en compte les partides corresponents a

l'amortització del capital privat durant el termini de duració de la societat com

a màxim. Si la reversió de l'actiu i el passiu de la societat es produís abans de

dur-se a terme tal amortització, els socis afectats participaran en el patrimoni
resultant de la liquidació en la mesura que faltés tal amortització.

Article 10. Les accions de la Sèrie A no podran ser transmeses sense el

compliment dels requisits exigits per la legislació que regeix en matèria de

les Corporacions locals.
Els titulars d'accions de la Sèrie A tindran un dret de tempteig en el cas

que siguin transmeses les accions de la Sèrie B. Amb aquesta finalitat, quan

qualsevol dels tenidors d'accions de la Sèrie B pretenguin transmetre-les, ho

haurà de fer saber als titulars de les accions de la Sèrie A a fi que, en el

termini màxim de 30 dies des de la notificació, puguin exercir tal dret, i en cas

que no l'exercissin, els accionistes de la Sèrie B, tindrien un dret preferent per
a l'adquisició d'aquelles accions a proporció de les seves respectives aporta
"cians. Finalment, si no es fa ús dels drets esmentats, les accions podran ser
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transmeses lliurement. Si les accions de la Sèrie B fossin adquirides per
titulars de les de la Sèrie A, les primeres serien objecte de conversió a la Sè
rie A.

En cas d'exercici del dret de tempteig, el preu de les accions serà el que
resulti del valor comptable establert per la Junta General en l'últim balanç que
hagi aprovat.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 11. I. La societat serà regida i administrada per la Junta
General, el Consell d'Administració i un gerent el nomenament del qual
correspondrà a la Junta General.

2, La Junta General, legalment constituïda, representa la universalitat

d'accionistes, Tots els socis, fins i tot els dissidents i els absents de la reunió,
queden obligats i sotmesos als seus acords,

3, El Consell d'Administració serà l'òrgan de gestió i representació
permanent de l'empresa,

4, El gerent de la societat serà nomenat per la Junta General. El primer
gerent podrà ser designat en l'estructura fundacional de la societat.

Article 12. La Junta General podrà ser ordinària i extraordinària i es

reunirà en el domicili social, prèvia convocatòria del gerent amb quinze dies

d'antelació com a mínim, amb assenyalament de dia i hora,

Article 13. La Junta General ordinària es reunirà dintre els sis primers
mesos de cada exercici social per censurar la gestió social, aprovar, si

s'escau, els comptes i balanç de l'exercici anterior i resoldre sobre la

distribució de beneficis,

Article 14. La convocatòria de les Juntes Generals es publicarà de la

manera que disposa l'article 53 de la Llei de Societats Anònimes, Tot això
sense perjudici d'allò que es preveu a l'article 55 de la mateixa llei,

Article 15. l. Les Juntes Generals ordinàries quedaran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi concorri la majoria dels socis o,

qualsevol que en sigui el nombre, si els concurrents representen almenys la

meitat del capital desemborsat. En segona convocatòria, serà vàlida la consti

tució de les Juntes independentment del nombre de socis que hi concorrin,

2, Això no obstant, per a adoptar els acords a què es refereix l'article 58

de la Llei de Societats Anònimes, caldrà la concurrència que es determina en

el mateix precepte,
3, Els acords s'adoptaran per la majoria del nombre estatutari de vots de

les accions concurrents, Correspondrà un vot a cada acció, S'exceptuen els

supòsits previstos a l'article 107 del Reglament de Serveis de les Corporacions
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Locals, els acords del qual hauran de ser adoptats per la majoria de les tres

quartes parts del referit nombre de vots.

Article 16. La Junta General nomenarà el seu President, el càrrec del

qual durarà fins la celebració de la Junta General següent. Aquesta Junta nova

ratificarà el President o bé en designarà un altre de nou. El primer President

podrà ser designat en l'escriptura fundacional.
Les sessions de la Junta General seran dirigides pel President, el qual

assenyalarà l'ordre de la discussió en els debats; resoldrà els dubtes reglamenta
ris que se suscitin i podrà considerar prou tractat un assumpte un cop consumits
dos torns a favor i altres dos en contra, en el qual cas el President podrà tallar el
debat i ordenar que es procedeixi a la votació. Igualment és facultat del
President limitar el temps que han d'utilitzar els qui usin la paraula.

Serà secretari de les Juntes Generals qui ho sigui del Consell d'Adminis
tració o, en altre cas, el que elegeixi la mateixa Junta General.

Article 17. Les actes de les Juntes Generals seran aprovades en qualse
vol de les maneres previstes a l'article 62 de la Llei de Societats Anònimes i
tindran força executiva a partir de la data de la seva aprovació.

Article 18. Correspon a la Junta General ordinària l'aprovació de la

Memòria, comptes i balanç de l'exercici anterior i de la gestió del Consell
d'Administració, resoldre sobre la distribució de beneficis, designació dels

censors de comptes d'acord amb l'article 108 de la Llei de Societats Anònimes
i qualsevol altre assumpte inclòs a l'ordre del dia de la convocatòria no

reservat a la competència de les Juntes generals extraordinàries.

Article 19. Correspon a la Junta general extraordinària tractar i resoldre

sobre:
l. Augment o disminució de capital social.
2. Emissió d'obligacions.
3. Transformació, fusió o dissolució de la societat, així com qualsevol

modificació dels estatuts socials.
4. Els casos previstos a les lletres a), b), c) i d) de l'article 107 del

Reglament de Serveis de les Corporacions locals.

5. Aprovació, modificació i revisió de tarifes i aprovació de subvencions
de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.

6. Amortitzacions del capital privat.
7. Establir el valor comptable de l'acció.
8. Qualsevol proposició que hagi motivat la seva reunió i que es faci

constar a la convocatòria.

Article 20. El Consell d'Administració serà format per sis membres com

a mínim i dotze com a màxim. L'elecció dels consellers correspon a la Junta
General d'accionistes i s'efectuarà per mitjà de votació. No obstant això, els

consellers que corresponguin a les entitats locals participants seran nomenats

per cada una en proporció al seu capital social, un 50 % entre membres que
les constitueixin i l'altre 50 % entre els seus tècnics.

r
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Article 21. 1. El Consell d'Administració designarà, entre els conse

llers, el President i el vice-president del Consell d'Administració. També
designarà el secretari, que podrà ser conseller o no ser-ho.

2. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i amb

aquest caràcter representarà la societat en judici i fora de judici; podrà
comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de

jutjats, tribunals, estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe de

persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banco de España i les seves

sucursals. Podrà, també, i de cara a un compliment millor dels seus fins, delegar
aquestes facultats. El vice-president podrà exercir, amb caràcter substitutori,
les facultats del President en els casos d'absència, malaltia o de qualsevol altra

impossibilitat del titular, amb totes les seves atribucions; bastarà la seva sola
afirmació d'estar exercint la presidència, sota la seva personal responsabilitat i
sense haver de justificar qualsevulla d'aquelles circumstàncies.

Article 22. l. El Consell es reunirà cada vegada que ho exigeixi
l'interès de la societat, mitjançant convocatòria del President. Les decisions
del Consell es prendran per majoria de vots dels membres presents i serà
necessària la presència de la meitat més un dels Consellers per a la validesa
dels acords. En cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà
sol-licitar la presència de funcionaris pertanyents a les entitats públiques que
integren la societat perquè, com a assessors, puguin assistir a les seves

deliberacions amb veu però sense vot.

2. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en actes trans

crites en el llibre corresponent i seran signades pel President o qui el

substitueixi, i el secretari.

Article 23. Seran facultats del Consell d'Administració:
l. L'ús de la signatura social i la representació de la societat a tots els

actes, judicials i extrajudicials, en què la societat tingui interès i davant tota

classe d'autoritats, corporacions, etc.

2. Organitzar, dirigir i inspeccionar tota classe de serveis, obres i
installacions de la societat.

3. Dur els llibres comercials d'acord amb la llei.
4. Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i despatxar el per

sonal de la societat, així com assignar-li els sous i gratificacions que s'escaiguin.
5. Verificar arqueigs dels fons de la societat.
6. Rebre, dirigir i contestar requeriments i instar l'aixecament d'actes

de tota mena.

7. Lliurar, endossar, acceptar i cobrar i descomptar lletres de canvi i
altres documents de gir; requerir protestos per falta d'acceptació.

8. Seguir, obrir i cancel·lar en el Banco de España a qualsevollocalitat o

a qualsevol altre banc o establiment, comptes corrents i de crèdit signant
talons, xecs, ordres, pòlisses i altres documents, demanar i conformar o

rebutjar extractes i saldos de comptes.
9. Efectuar pagaments i cobraments per qualsevol títol i quantitat i fer

efectius lliuraments de l'Estat, província i municipi, signant lliuraments, rebuts
i cartes de pagament.
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10. Retirar de les oficines de comunicacions cartes, certificats, des

patxos, paquets, girs i valors declarats, i gèneres i efectes de les companyies
ferroviàries, navilieres i de transport en general, duanes i agències; fer
protestes i reclamacions, abandonament de mercaderies i «dejes» de compte.

.

11. Obrir, contestar i signar tota mena de correspondència.
12. Contractar assegurances de tota classe, signant pòlisses i documents

corresponents i cobrant, quan s'escaigui, les indemnitzacions.
13. Dirigir, rebre i contestar requeriments i notificacions: celebrar actes de

conciliació, amb avinença o sense; comparèixer davant qualsevol jutjat, audiència
i altres tribunals, ordinaris i especials, de qualsevol grau i jurisdicció i davant

qualsevol altra autoritat, magistratura, fiscalia, sindicat, delegació, junta, jurat,
centre o funcionari de l'Estat, província, municipi i instar-hi, seguir i acabar, com

a actor, demandat o en qualsevol altre concepte, tota classe d'expedients, judicis
i procediments civils, criminals, administratius, contencioso-administratius, econò
mico-administratius, socials, laborals, governatius, notarials, hipotecaris, d'hisen

da, de jurisdicció voluntària i de qualsevol altra classe; entaular, contestar i

seguir per tots els seus tràmits i instàncies, fins a la conclusió, tota mena

d'accions, demandes, denúncies, querelles, acusacions, excepcions i defenses i
exercitar altres pretensions, ratificant-s'hi en tots els casos que calgués la
ratificació personal; demanar suspensions de judicis; signar i presentar escrits i
assistir a tota classe d'actuacions; sol-licitar i rebre notificacions, citacions i

emplaçaments, instar acumulacions, embargaments, cancellacions, execucions,
desnonaments, anotacions, remat de béns, liquidacions i taxacions de costes;
promoure qüestions de competència i incidents, formular recusacions, rebutjar
testimonis: subministrar i rebutjar proves; renunciar proves i trasllats d'actes;
prestar caucions, fer dipòsits i consignacions judicials; consentir les resolucions

favorables; interposar, seguir i renunciar tota classe de recursos, fins i tot els

governatius i contencioso-administratius i els de reposició, reforma, súplica,
apellació, cassació, revisió, injustícia notòria, queixa, nullitat i incompetència;
representar la societat en els quitaments i esperes, suspensions de pagaments,
concursos i fallides; assistir amb veu i vot a les Juntes que se celebrin en mèrits
dels expedients de suspensió de pagament, fallides i concursos de creditors;
aprovar i impugnar crèdits i la seva graduació; nomenar i acceptar càrrecs de
síndics i administradors; designar vocals d'organismes de conciliació: i, en

general, practicar tot el que permetin les respectives lleis de procediment, sense

limitació: queda facultat per a absoldre posicions.
14. Comprar, vendre, arrendar, retraure, permutar -purarnent o condí

cionalment- amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat, tota classe de
béns mobles i immobles, drets reials i personals; fer declaracions d'edificació,
plantació, atermenament, amollonament, agrupacions i segregacions i atorgar
contractes de tota mena.

15. Constituir, acceptar, modificar, adquirir, alienar, postposar i cancel

lar, totalment o parcial, abans o després del venciment, havent-se complit o no

l'obligació assegurada, hipoteques, penyores, prohibicions, condicions i tota

classe de limitacions o garanties, així com servituds i altres drets reials.
16. Concórrer a subhastes i concursos, tant públics com privats, i con

tractar tota classe d'execució d'obres, serveis i subministraments amb qualse
vol entitat o persona, ja sigui individualment o conjuntament i solidària, o de la

266



manera que es consideri escaient, amb una altra o altres empreses i, en

general, atorgar tots els contractes i actes que siguin antecedents o que es

derivin d'aquestes concurrències i contractació o que siguin necessaris per a

l'execució de les obres contractades:
17, Signar certificacions d'obres i documentacions de tràmit que siguin

antecedents o que es derivin de la concurrència i contractació d'obres

públiques i privades,
18, Constituir, modificar, transferir, cancel-lar i retirar tota classe de

dipòsits i fiances mitjançant efectiu, valors o avals bancaris provisionals o defi

nitius,
19, Concretar i disposar de crèdits bancaris amb garantia personal o

amb pignoració de vaiors amb bancs i establiments de crèdit, fins i tot el

Banco de España, signant pòlisses i documents corresponents.
20, Sollicitar assentaments en registres de la propietat i mercantils,
21. Atorgar poders de totes classes, substituint a favor de tercers les

facultats que antecedeixen, Les facultats transcrites a l'apartat 14, relatives a

béns immobles i drets reials, les consignades en el 15 i les referides a la

concertació de crèdits previstes a l'apartat 19, només podran ser exercitades

en cada cas amb el corresponent acord previ del Consell d'Administració,

Article 24. I. Sense perjudici de les facultats que són competència de

la Junta General i del Consell d'Administració, el càrrec de gerent tindrà una

durada de cinc anys i podrà ser remogut o reelegit pel Consell d'Adminis

tració,
2, Li correspondran les facultats necessàries per a la deguda execució

dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració, així com aquelles
altres que els citats òrgans de govern li encomanin amb poders per a tal fi,

3, El gerent assumirà les obligacions que es deriven de les anteriors

facultats i, en especial, les següents:
l. Organització de la feina i establiment de les exigències i requeri

ments dels distints llocs de treball.

2, Control de la marxa de l'explotació,
3, Planificació anual de les revisions a efectuar a la planta a l'exercici

següent.
4, Ordenar l'elaboració d'estadístiques mensuals d'escombraries, es

combraries incinerades, energia produïda i evacuació d'escòries,'
5, Obtenir l'assistència periòdica d'una empresa tècnica especialitza

da en explotació i manteniment de plantes incineradores, seguint les instruc

cions del Consell d'Administració,

TÍTOL QUART

DEL BALANÇ, EXERCICI SOCIAL I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 25. L'exercici social comprendrà des de l'I de gener al 31 de

desembre de cada any, amb excepció del primer exercici, que s'iniciarà en el

267



moment de constituir-se la societat i acabarà el dia 31 de desembre del mateix

any.

Article 26. En el termini dels quatre mesos següents a l'acabament de
l'exercici social, el Consell d'Administració formalitzarà un balanç al 31 de
desembre anterior, amb el compte de pèrdues i guanys, la Memòria explicati
va i la proposta d'aplicació dels resultats de l'exercici tancat, els documents
del qual haurà de sotmetre a examen dels censors de comptes perquè emetin
el seu informe i hi formulin observacions o en proposin l'aprovació.

El nomenament dels censors de comptes s'efectuarà segons allò que
disposa la llei.

Els documents expressats i l'informe dels censors estaran a disposició
dels accionistes en el lloc i amb l'antelació exigida legalment.

Article 27. 1. En la distribució de beneficis i constitució de fons de
reserva s'estarà a les disposicions en vigor i, en especial, se seguirà l'ordre de

prelació següent:
a) Constitució de fons de reserva legals.
b) Constitució d'un fons de reserva a fi d'amortitzar les accions de la

sèrie B, representatives del capital privat, l'efectivitat del qual i fins on ha de
cobrir podrà ser acordat en qualsevol moment per la Junta General, i ho haurà
de ser efectivament i en la seva totalitat si s'acordés la dissolució de la
societat. Aquestes accions hauran de ser amortitzades amb preferència a

altres comptes del passiu, si el citat fons de reserva resultés insuficient.
c) La constitució de les reserves voluntàries que acordi la Junta.
d) El romanent, si n'hi hagués, serà repartit entre els socis, de la manera

i en les condicions que acordi la Junta General.
2. Per a l'amortització de les accions de la Sèrie B al temps de la

dissolució de la societat, caldrà preveure en el balanç de liquidació un compte
de disponibilitat a aquest fi, el qual, afegit al fons de reserva per a la referida
amortització, representi el valor nominal de les accions.

Article 28. La societat es dissoldrà per qualsevol de les causes previstes
a l'article 150 de la Llei de Societats Anònimes i per les altres previstes en el

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. Dissolta la societat, s'obrirà
un període de liquidació.

El nomenament de liquidadors correspondrà a la Junta General. Els
liquidadors s'hauran d'estar, en la seva comesa, als acords de la Junta General
d'Accionistes, la qual, per a aquests efectes, conservarà la sobirania durant el

període de liquidació de manera que es compleixin els requisits legals o

reglamentàriament aplicables i concretament els que resultin per a les

Empreses Mixtes en el Reglament de Serveis de les Corporacions Legals.
Això no obstant, la liquidació haurà de preveure que un cop amortitzades

les accions de la Sèrie B al seu valor nominal, la resta del patrimoni de la

societat, amb el seu passiu, haurà de revertir a les entitats públiques partici
pants.
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«BARCELONA HOLDING OLÍMPICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA» (HOLSA)



«BARCELONA HOLDING OLÍMPICO, SOCIEDAD ANÓNIMA»
(HOLSA)

(Estatutos febrero de 1990)

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Articulo}G. Bajo el nombre de «Barcelona Holding Olímpico Sociedad
Anónima» (HOLSA), se constituye, en ejecución del Convenio suscrito por la
Administración del Estado y el Ayuntamiento de Barcelona el 22 de mayo de
1989, una Sociedad Anónima que se regirá por los presentes Estatutos, por la

Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por las disposiciones sobre el

régimen jurídico de las Sociedades Anónimas y por las demás normas de
carácter general que le sean aplicables y se encuentren vigentes.

Articulo 2°. Constituye el objeto social:
La obtención y gestión de financiación y el control de la ejecución de las

obras de infraestructura y equipamiento vinculadas a la celebración de los

Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 que se relacionan en el catálogo adjunto a

los presentes Estatutos, configurándose a todos los efectos como parte de los
mismos.

Artículo 3°. El domicilio social se fija en Barcelona, Ronda de San Pablo,
43-45.

Articulo 4°. La duración de la sociedad es de diez años a contar desde
elIde enero de 1989, pudiéndose disolver en cualquier momento si se

acuerda válidamente, y dará comienzo a sus operaciones el día siguiente a su

inscripción en el Registro Mercantil.

TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL

Articulo 5°. El capital social se fija en tres mil doscientos cinco millones
de pesetas, representadas por tres mil doscientas cinco acciones de un millón
de pesetas nominales cada una.

Articulo 6°. Las 3.205 acciones de un millón de pesetas nominales cada

una, que constituyen el capital social, estarán representadas por títulos
nominativos con el número 1 al 3.205 y se extenderán en libros talonarios.
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Se inscribirán, además, en un libro especial en el que se anotarán las

sucesivas transferencias y la constitución de derechos reales sobre las mis

mas,

El capital social, desde el momento de la constitución, estará desembolsa

do, al menos, en una cuarta parte del valor nominal de las acciones, El resto se

desembolsará en la forma y plazo que, al efecto, acuerde el Consejo de Admi

nistración.
Las acciones numeradas del 1 al 1,635 se encuentran desembolsadas en

un 25%, Las numeradas del I ,636 al 3,205, se encuentran totalmente desembol
sadas,

Artículo 7°. Los títulos representativos de las acciones de la sociedad
serán autorizados por las firmas de dos Consejeros, en la forma y en las

condiciones de garantía que el Consejo de Administración acuerde, cumplien
do las disposiciones legales, y llevarán el sello en seco de la sociedad,

El título de la acción expresará necesariamente:

l. La denominación de la sociedad, su domicilio, la fecha de la escritura
de constitución, el Notario autorizante, y el número de identificación fiscal.

2, La cifra del Capital Social.
3, El valor nominal de la acción y su número,
4, La suma desembolsada así como los sucesivos desembolsos a cuenta

del valor nominal hasta su total liberación, o la indicación de estar completa
mente liberada,

5, La fecha de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.

6, Su condición de norninativa.
7, Las restricciones a la libre transmisiblidad de las acciones consigna

das en el artículo 9 de estos Estatutos,

Si antes de la emisión de las acciones se expiden resguardos provisiona
les, se hará constar en los mismos el nombre y apellidos del titular de aquéllas,
así como los requisitos antes señalados para los títulos representativos de las

acciones,

Artículo 8°. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio

y le atribuye los siguientes derechos:
1°, El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el

patrimonio resultante de la liquidación,
2°, El derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas

acciones o de obligaciones convertibles en acciones,

3°, El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los

acuerdos sociales,
4°, El de inforrnación,
El derecho de voto se pierde cuando las acciones hayan sido reembolsa

das por la sociedad,

Las acciones son indivisibles, Los copropietarios de una acción habrán de

designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y

responderán solidariamente frente a la sociedad de cuantas obligaciones se

deriven de la condición de accionista,
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Artículo go. En toda transmisión de acciones por actos intervivos a título
oneroso a favor de persona que no sea accionista, se observarán los siguientes
requisitos:

El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas,
deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y compra
dor, al Consejo de Administración, quien a su vez y en el plazo de diez días
naturales, deberá comunicarlo a todos y cada uno de los demás accionistas en
su domicilio. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de
comunicación a los accionistas, podrán éstos optar a la adquisición de las
acciones, y si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirán
entre ellos a prorrata de las acciones que posean. Transcurrido dicho plazo, la
sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de veinte días naturales, a

contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyecta
da, o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finaliza
do este último plazo, sin que por los socios, ni por la sociedad, se haya hecho
uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para
transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al
Consejo de Administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de
los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado. Para el
ejercicio del derecho de adquisición preferente, el precio de compra, en caso
de discrepancia, será el que determine un árbitro de equidad designado de
conformidad con la vigente Ley de Arbitrajes de 5 de diciembre de 1988 por
el Tribunal Arbitral de Barcelona.

Artículo 10°. La posesión de una o más acciones lleva consigo de pleno
derecho la obligación de someterse a los estatutos de la sociedad, a las
disposiciones particulares por las que ésta se rija, a los acuerdos de la Junta
General y a las decisiones del Consejo de Administración adoptadas dentro
de sus respectivas atribuciones, dejando a salvo el derecho de impugnación
en los términos establecidos por la Ley.

Artículo 11°. El Capital Social podrá ser aumentado o disminuído una o
más veces. En toda elevación con emisión de nuevas acciones, los antiguos
accionistas ejercitarán dentro del plazo que a este efecto se señale por el
Consejo de Administración, y que no será inferior a un mes, el derecho a

suscribir, de la nueva emisión un número de acciones proporcionales aí de las
que posean.

Las nuevas acciones suscritas deberán ser totalmente desembolsadas, al
menos, en una cuarta parte de su valor nominal.

Artículo 12°. La sociedad podrá emitir en series impresas y numeradas,
obligaciones y otros títulos que reconozcan o creen una deuda, siempre que el
importe total de las emisiones no sea superior al capital social desembolsado.
Todos estos títulos quedarán sometidos al régimen que para las obligaciones
se establece en las disposiciones legales en vigor, y podrán ser nominativas o

al portador, simples o hipotecarios.
A todos los efectos de derechos y obligaciones, se consierarán domicilia

das en el de la sociedad, y la adquisición de los mismos implicará, por parte
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de sus poseedores, el sometimiento expreso a los Tribunales y Juzgados de

Barcelona, para todos los litigios en que la sociedad pueda ser parte.

TÍTULO III

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 13°. El gobierno y administración de la Sociedad estarán enco

mendados a la Junta General de accionistas y al Consejo de Administración.

Sección la. De las Juntas Generales

Artículo 14°. Los accionistas, constituïdos en Junta General debidamente

convocada, decidirán por mayoría en los asuntos propios de su competencia.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en

la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, quedando a

salvo el derecho de impugnación en los términos establecidos por la Ley.

Artículo IS°. Las Juntas Generales podrán ser ordinarias a extraordina

rias y habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración.

Artículo 16°. La Junta General ordinaria, previamente convocada al

efecto, se reunirá necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada

ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del

ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
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Artículo 17°. La Junta General quedará válidamente constituída en la

primera convocatoria cuando concurran a ella la mayoría de los socios y la

mayoría del capital social.

En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta, cualquie
ra que sea el capital concurrente a la misma.

Artículo 18°. Las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias deberán

ser convocadas mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario

Oficial de la Generalitat y en uno de los diarios de mayor circulación de

Barcelona, por lo menos, quinze días antes de la fecha fijada para su celebra

ción.
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y

todos los asuntos que han de tratarse. Podrá asimismo hacerce constar la fecha

en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.

Entre la primera y segunda reunión deberá mediar por lo menos, un plazo
de veinticuatro horas.

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente

constituída para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el

capital desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración

de la Junta, sin necesidad de los anuncios a que se refiere el párrafo pri
mero.



Articulo 190• Toda Junta que no sea la prevista en el artículo 16°, tendrá
la consideración de Junta General Extraordinaria.

Articulo 200• El Consejo de Administración podrá convocar la Junta
General Extraordinaria de accionistas siempre que lo estime conveniente a los
intereses sociales. Deberá asimismo, convocarla cuando lo solicite un número
de socios titular, de al menos, un cinco por ciento del capital social desembol
sado, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la
Junta deberá ser convocada para celebrarla dentro de los treinta días siguien
tes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente al Consejo de
Administración para convocarla.

El Consejo de Administración confeccionará el orden del día incluyendo
necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.

Articulo 210• Además de las retribuciones señaladas en el artículo 16°
de estos Estatutos, es asimismo de la competencia exclusiva de la Junta
General de accionistas, acordar la emisión de obligaciones, el aumento o

disminución de capital, la transformación, la fusión, la escisión o la disolución
de la sociedad, y en general, cualquier modificación de los Estatutos Socia
les.

Para que la Junta General Ordinaria o extraordinaria pueda adoptar
válidamente acuerdos sobre los asuntos antes mencionados, será necesario

que concurran a la misma en primera convocatoria los dos tercios del número
de socios y del capital desembolsado. En segunda convocatoria bastará la

representación del sesenta por ciento del capital social desembolsado y de la
mayoría de accionistas.

Articulo 220• Asistencia a las Juntas.
Todo accionista, por el mero hecho de serlo, podrá asistir a las Juntas Ge

nerales.

Para asistir a las Juntas, será requisito esencial tener inscritas las acciones
con cinco días de antelación, en la forma que se prevea en la convocatoria, a

aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General podrá

hacerse representar en ella por medio de otra persona, aunque ésta no sea ac-

cionista. '

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial
para cada Junta.

Articulo 230• La Mesa de Juntas Generales estará constituída por el

Consejo de Administración, y serán Presidente y Secretario de ella quienes lo
sean del Consejo, y a falta de éstos, los accionistas que elijan en cada caso los
socios asistentes a la reunión.

La Junta General podrá designar a uno o más accionistas que intervengan
en los escrutinios con la Mesa Presidencial.

La Junta General adoptará acuerdos por mayoría de votos emitidos,
representando cada acción un voto. En cada sesión de la Junta, se extenderá
en el libro correspondiente, acta suficientemente expresiva y detallada de lo
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ocurrido en ella, así como de los acuerdos tomados, que será firmada por el
Presidente y Secretario y en su caso, por los Interventores, uno en representa
ción de la mayoría y otro por la minoría, en el supuesto de que los hubiere.

Artículo 24°. Las Juntas Generales se celebrarán en el día señalado en

la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más
días consecutivos.

La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración
o a petición de un número de socios que represente la cuarta parte del capital
desembolsado presente en la Junta.

Cualquiera que se el número de sesiones en que se celebre la Junta, se

considerará única, levantándose una sola acta para todas las sesiones.
Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de los asistentes,

expresando el carácter, representación de cada uno y el número e importe de

acciones propias o ajenas con que concurran.

Artículo 25°. Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anteriori

dad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o

aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárse
los salvo en los casos que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos

solicitados perjudique los intereses sociales.
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por

accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social de

sembolsado.

Cualquier accionista de la Sociedad y las personas que hubieren asistido

a la Junta en representación de los accionistas no asistentes, podrán obtener

certificación de los acuerdos adoptados.
La certificación de los acuerdos de la Junta General de aprobación de las

cuentas anuales y de aplicación del resultado, junto con un ejemplar de cada

una de las cuentas, del informe de gestión y del informe de los auditores, se

presentará, para su depósito en el Registro Mercantil, dentro del mes siguien
te a la aprobación de las cuentas citadas.

Sección 2a• Consejo de Administración

Artículo 26°. La Sociedad será administrada y regida por el Consejo de

Administración, el cual asume la representación social y tiene plenitud de fa
cultades.

El Consejo de Administración estará integrado por trece miembros nom

brados por la Junta General, pudiendo ser designadas personas que no sean

accionistas de la Sociedad. El Secretario será designado por el Consejo,
pudiendo no formar parte del mismo, en cuyo caso asistirá a las reuniones con

voz pero sin voto.

La Junta General, a propuesta de cualquiera de los socios, podrá designar
hasta un máximo de cuatro personas que, sin ostentar la condición de

Consejeros y en atención a sus conocimientos, podrán asistir a las sesiones del

Consejo de Administración con voz pero sin voto.
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La elección de los miembros del consejo se efectuará por medio de votación,
A estos efectos, las acciones que voluntariamente se agrupen hasta constituir una

cifra del capital social igual a superior a la que resulte de dividir este último por
el número de vocales del Consejo, tendrá derecho a designar los que, superando
fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción, En el caso de
que se haga uso de esta facultad, las acciones así agrupadas no intervendrán en

la votación de los restantes miembros del Consejo,
El cargo de Consejero será revocable, renunciable y reelegible indefini

damente, El Consejo de Administración tendrá derecho a dietas para asisten
cia a las sesiones, así como a la indeminización oportuna por los gastos de
desplazamiento que origine la asistencia a las reuniones que se celebran, El

importe de estas dietas será fijado por el propio Consejo de Adrnínistración.
No podrán ser consejeros las personas incompatibles según la Ley 25/1983 de
26 de diciembre,

El consejo elige de su seno un Presidente y un Vice-presidente por el voto
favorable de dos tercios de sus componentes, En defecto del Presidente, hará
sus veces el Vice-presidente, En defecto de ambos, ejercerá las funciones del
Presidente, el Consejero de más edad,

La designación del Consejero-Delegado, así como la delegación perrna
nente de facultades en su caso, requerirán, para su validez, el voto favorable
de dos tercios de los componentes del Consejo,

Artículo 27°, La duración de los cargos de Consejeros será de cuatro

años, teniendo la misma duración el cargo en caso de reelección,
Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se

produjeran vacantes, el Consejo podrá designar, por mayoría de dos tercios
de sus componentes, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna
la primera Junta General.

El Consejo de Administración se renovará parcialmente por la mitad, A tal
efecto, y mediante sorteo en su caso, la mitad de los Consejeros designados en

el acto constitutivo, redondeada en su caso por exceso, cesarán a serán
reelegidos a los dos años de su nombramiento, y los restantes Consejeros a los
cuatro años de su nombramiento,

Las sucesivas renovaciones parciales se efectuarán cada cuatro años,
respetando el turno establecido en el apartado anterior.

,

A efectos de este artículo se ha de entender que el año termina el día que
se celebre la Junta General en que haya de efectuarse la renovación de Con

sejeros,
El Consejo de Administración se renovará parcialmente por la mitad, A tal

efecto y mediante sorteo en su caso, la mitad más uno de los Consejeros
designados en el acto constitutivo redondeada por exceso, cesarán a serán
reelegidos dentro del segundo año y los restantes dentro del cuarto año

siguiente al de constitución de la sociedad,
Las sucesivas renovaciones parciales se efectuarán cada cuatro años,

respetando el turno establecido en el apartado anterior.

Artículo 28°, El Consejo se reunirá, por lo menos una vez al mes y
cuantas otras lo convoque el Presidente a quien haga sus veces, y también
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cuando de aquél lo soliciten dos consejeros. Las reuniones tendrán lugar de
ordinario en el domicilio social, pero podrán también celebrarse en otro que
determinará el presidente y se señale en la convocatoria.

El Consejo de Administración quedará válidamente constituído cuando

concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de sus compo
nentes. Cada Consejero podrá conferir su representación a otro, pero ninguno
de los presentes podrá tener más de dos representaciones.

Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Consejeros
presentes o representados en la sesión, y en caso de empate decidirá el del

Presidente o el de quien haga sus veces.

Las actas del Consejo se extenderán en el Libro especial destinado al

efecto, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario.
Los consejeros desempeñarán su cargo con la debida diligencia y

responderán frente a la Sociedad, frente a los accionistas, y frente a los

acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la Ley o a los

Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar
el cargo.

Artículo 29°, Corresponderán al Consejo las siguientes facultades:

l. Las consignadas de una manera especial en artículos determinados

de estos Estatutos.
2. Representar, con plena responsabilidad a la compañía, en cualquier

clase de actos y contratos.

3. Nombrar y separar Directores, Gerentes o Administradores para
todas y cada una de las actividades que realice la Sociedad, fijando sus

facultades, deberes y retribuciones.
4. Organizar, dirigir e inspeccionar la marcha de la Sociedad.

5. Efectuar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios o

convenientes para la realización del objeto social, sin exceptuar los que
versen sobre adquisiciones o enajenación de inmuebles, constitución de

derechos reales, incluso el de hipoteca, y el especial de arrendamiento y
resolver sobre toda clase de negocios y operaciones permitidas a la Sociedad

por sus Estatutos.

6. Acordar las operaciones de crédito o préstamo que puedan convenir

a la Sociedad y que no estén reservadas a la Junta General.

7. Determinar lo necesario para la emisión de obligaciones con arreglo a

lo que hubiere acordado la Junta General.

8. Determinar la inversión de los fondos disponibles, así como las de

reservar, formar los presupuestos, autorizar los gastos, nombrar y revocar

apoderados y representantes de la Sociedad con la facultad que, en cada

caso, crea conveniente conferirles.
9. Presentar anualmente a la Junta General ordinaria las cuentas anuales

y el informe de gestión.
10. Convocar a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias y

ejecutar sus acuerdos.

11. Proponer a la Junta General si se estima conveniente el pago de

dividendos activos a cuenta de las utilidades del ejercicio, así corno la

movilización de las reservas.
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12. Acordar lo que juzguen conveniente sobre el ejercicio de los dere
chos o acciones que a la Sociedad corresponden ante los Juzgados y Tribuna
les ordinarios o especiales y ante las oficinas, autoridades o corporaciones del
Estado, Comunidades Autónomas, Entidades locales, así como respecto a la

interposición de recursos ordinarios o extraordinarios, nombrando represen
tantes, Procuradores o Letrados que, a estos efectos, lleven la representación
y defensa de la Sociedad, confiriéndoles en la forma que fuera necesaria, las
facultades oportunas, incluso para avenirse y desistir en conciliaciones, expe
dientes, pleitos, reclamaciones, recursos o actuaciones de cualquier clase y en

cualquier estado del procedimiento; para pedir la suspensión de éste y para
todo lo que fuera menester, incluso transigir judicialmente con toda amplitud.

13. Disponer de los fondos y bienes sociales y reclamarlos, percibirlos y
cobrarlos, lo mismo de particulares que de oficinas públicas, constituyendo o

retirando depósitos en la Caja General y donde a los intereses sociales

convenga, constituir cuentas corrientes bancarias bien sea en metálico, de
créditos y de valores, y retirar metálico o valores de las mismas y, en general,
realizar toda clase de operaciones bancarias con entidades nacionales o

extranjeras, disponer de los de la sociedad en poder de corresponsales,
librar, endosar, avalar, aceptar, pagar y negociar letras de cambio.

14. Conferir poderes a personas determinadas para efectos concretos o

para regir ramas determinadas del negocio social.
La presente determinación de atribuciones del Consejo es solamente

enunciativa y no limita, en manera alguna, las amplias facultades que le

competen para gobernar, administrar y dirigir los negocios e intereses de la

Sociedad, en todo cuanto no esté especialmente reservado a la competencia
de la Junta General de Accionistas.

Artículo 30°. El Presidente del Consejo de Administración será conside
rado como Presidente de la Sociedad y le corresponde velar por el cumpli
miento de los acuerdos del Consejo, al cual representa permanentemente con

los más amplios poderes.
Le corresponderá la alta inspección de los servicios y llevará la firma

social, pudiendo delegarla en dos Consejeros, correspondiendo conjuntamen
te, la firma social a dichos consejeros, si bien el Consejo podrá autorizar la
firma individual de uno de ellos.

TÍTULO IV

DEL BALANCE y REGIMEN DE BENEFICIOS

Artículo 31°. El Ejercicio Social empezará el día 1 de Enero y terminará
el 31 de Diciembre de cada año.

Artículo 32°. Para el ejercicio de 1989, será de aplicación lo dispuesto
en los apartados siguientes:

1. El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo
máximo de cuatro meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el
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balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta de distribución

de beneficios y la memoria explicativa.
La contabilidad cerrada en cada ejercicio reflejará con claridad y exacti

tud la situación patrimonial de la Sociedad y los beneficios obtenidos durante

el ejercicio a las pérdidas sufridas. El balance, la cuenta de pérdidas y

ganancias, y la memoria se redactarán en la forma prevista en las disposicio
nes legales en vigor, de modo que con su lectura pueda obtenerse una

representación exacta de la situación económica de la compañía y del curso

de sus negocios.
2. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre

distribución de los beneficios y la memoria deberán ser sometidos al exament

e informe de los accionistas censores de cuentas, quienes por escrito propon

drán su aprobación a formularán los reparos que estimen convenientes en el

plazo máximo de un mes, para realizar esta labor los censores podrán
examinar por sí a en unión de personas técnicas, la contabilidad y todos los

antecedentes con la mayor amplitud, sin que ni unos ni otros puedan revelar

particularmente a los demás accionistas a a terceros, el resultado de sus

investigaciones. Los administradores sólo podrán limitar el derecho de exa

men de los censores, en caso de excepcional importancia, cuando así lo exija
el interés social gravemente comprometido.

Los accionistas censores, que no podrán pertenecer al Consejo de Adminis

tración, serán designados en número de dos propietarios y dos suplentes por la

Junta General en que se aprueben las cuentas del ejercicio anterior y no

cesarán en su función hasta el momento en que sean aprobadas las del

siguiente. Si el voto de los accionistas no fuese unánime en la designación de los

censores; podrán ser nombrados por la minoría otros efectivos y un suplente
siempre que aquella minoría represente al menos, la décima parte del capital
social desembolsado. Los nombramientos de estos últimos censores, que se

decidirán por el mayor número de votos dentro del aludido grupo minoritario,
habrán de recaer necesariamente en miembros del Instituto de Censores

Jurados de Cuentas a en el Organismo que legalmente lo sustituya, no accionis

ta, los cuales entregarán un ejemplar de su informe técnico al Presidente del

Consejo de Administración y otro al primer firmante de la propuesta de

elección, y si no se hubiera hecho por escrito, al mayor accionista de los que

hubieran votado la propueta. En el ejercicio de su función, el censor podrá
examinar documentos y antecedentes relativos a los hechos contables, pero su

informe salvo pronunciamiento expreso de la Junta General en contrario sólo

habrá de referirse a la exactitud de veracidad de los datos consignados en el

balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias y los criterios de valoración y de

amortización seguidos en el ejercicio de la sociedad.

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre

distribución de beneficios y la Memoria, así como el informe sobre ellos

emitido, se pondrán por el Consejo de Administración a disposición de los

accionistas, en el domicilio social quince días antes de la celebración de la

Junta General.

La aprobación de estos documentos por la Junta, no significa el descargo
del Consejo de Administración por la responsabilidad en que pudiera haber

incurrido.
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Artículo 33°. Para el ejercicio de 1990 y siguientes será de aplicación lo
dispuesto en los apartados siguientes:

l. El Consejo de Administración está obligado a formular, en el plazo
máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, el
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la Memoria explicativa, la
propuesta de aplicación de resultados y el informe de gestión,

La contabilidad cerrada en cada ejercicio reflejará con claridad y exacti
tud la situación patrimonial de la Sociedad y los beneficios obtenidos durante
el ejercicio o las pérdidas sufridas, El Balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, la memoria y el informe de gestión se redactarán en la forma

prevista en las disposiciones legales en vigor, de modo que con su lectura
pueda obtenerse una representación exacta de la situación económica de la
Compañía y del curso de sus negocios,

2, El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la Memoria y el
informe de gestión deberán ser revisados por auditores de cuentas, quienes
verificarán asimismo la concordancia del informe de gestión con las cuentas
anuales del ejercicio, debiendo presentar su informe en el plazo de un mes a

contar desde el momento en que les fueren entregadas las cuentas firmadas
por los Administradores,

Los auditores de cuentas serán nombrados por la Junta General antes de
que finalice el ejercicio por auditar, por un período de tiempo de tres años
contados desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar,

Los auditores de cuentas comprobarán si las cuentas anuales ofrecen la

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
sociedad, así como la concordancia del informe de gestión con las cuentas
anuales del ejercicio,

Efectuada la auditoria, los auditores redactarán un informe detallado en el

que declararán que las cuentas y el informe de gestión responden a las

exigencias mencionadas en el párrafo anterior o formularán las reservas que
estimen oportunas,

El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la propuesta sobre
distribución de beneficios y la Memoria, así como el informe de auditoria, se

pondrán por el Consejo de Administración a disposición de los accionistas, en

el domicilio social, a partir de la convocatoria de la Junta General.
La aprobación de estos documentos por la Junta, no significa el descaigo del

Consejo de Administración por la responsabilidad en que pudiera haber incurrido,

Artículo 34°. Los productos líquidos de la Sociedad, deducción hecha de
todos los gastos generales, cargas sociales e impuestos devengados, incluídas
las amortizaciones, constituyen los beneficios,

De estos Beneficios se destinarán:
l. La cantidad necesaria para constituir un fondo de reserva en la forma

y en la extensión que prescriban las disposiciones legales vigentes,
2, La suma que la Junta General estime pertinente para la constitución

de reservas voluntarias y de fondos de previsión destinados a hacer frente a

toda clase de gastos y pérdidas eventuales o inversiones en construcciones e

instalaciones nuevas,
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TÍTULO V

3, El remanente de los beneficios, si los hubiera, se distribuirán entre los

socios, en proporción a su participación en el capital social.

En el acuerdo de distribución, la Junta General fijará el momento y lugar
del pago,

DISOLUCIÓN y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 35°. La Sociedad se disolverá en los casos previstos por la

legislación vigente,

Artículo 36°. Durante la liquidación de la Sociedad, el Consejo de

Administración continuará funcionando y conservará, en cuanto sea necesario

para llevar a cabo la liquidación y disolución, las mismas atribuciones que le

están conferidas por los presentes Estatutos, debiendo observar en la liquida
ción del reparto del haber social, las reglas establecidas en la legislación en

vigor. A estos efectos el Consejo de Administración deberá tener un número

impar de miembros,

La Junta General de Accionistas podrá, cuando acuerde la disolución de

la Sociedad, hacer la designación de las persoans que con el Consejo
concurran a las operaciones que se practiquen,

Mientras dure el período de liquidación, la Junta General seguirá cele

brando sus reuniones anuales y cuantas extraordinarias fuera conveniente

convocar, conforme a las disposiciones legales en vigor.
Terminada la liquidación, el haber líquido se distribuirá proporcionalmen

te entre las acciones de la sociedad,

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37°. Ningún accionista podrá formular reclamación alguna con

tra la sociedad, derivada de su condición como tal, sin someter previamente
aquélla al Consejo de Administración:

Artículo 38°. Las cuestiones que se susciten sobre la propiedad de las

acciones, se ventilarán por los interesados en la forma que legalmente
proceda y sin intervención ni responsabilidad de la Sociedad,
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«ANELLA OLÍMPICA DE MONTJuïc, S.A.»

Transferida al holding olímpico HOLSA
(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari
de 2 d'abril de 1985.) (GM núm. 11 de 20-4-1985.)

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ

*Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Anella Olímpica de
Montjuïc, S.A.» i es regirà pels preceptes dels presents Estatuts i supletòria
ment per les Lleis sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes de 17 de juliol
de 1952, de Règim Especial del Municipi de Barcelona, Municipal i de Règim
Local de Catalunya i altres disposicions concordants.

Article 2. La societat tindrà el seu domicili social a Barcelona.
Podran establir-se aquelles sucursals, agències a delegacions que el

Consell d'Administració consideri oportunes.

Article 3. L'objecte social comprèn, entre d'altres les següents activi
tats:

a) L'execució, per si a per tercera persona, dels projectes que compo
nen l'anomenada «Anella Olímpica de Montjuïc» a la ciutat de Barcelona, i la
realització dels treballs i obres necessàries per al seu desenvolupament que
siguin encarregades per l'Ajuntament i per altres Institucions i organismes pú
blics.

b) La direcció, coordinació, inspecció, fiscalització i control de les obres
de construcció de l'Anella Olímpica en totes les fases de realització.

c) La redacció de projectes i estudis tècnics de tota mena relacionats
amb les esmentades construccions i també en d'altres que s'incloguin en el

programa olímpic per a 1992. '

d) La gestió i explotació, en el seu cas, de les installacions que constituí
ran l'Anella Olímpica de Montjuïc.

e) Tota altra activitat lícita relacionada amb el projecte olímpic que sigui
acordada per la Junta General.

Per a la consecució de l'objecte social tindrà plena capacitat jurídica i
financera a tots els efectes.

Article 4. La societat s'extingirà el 31 de desembre de 1994, i comença
rà les seves activitats el dia d'avui.

Cl Modificat segons acord del C.P. de 12-9-89.
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TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

*Article 5. El capital social és de 10.000.000 de pessetes, representat per

100 accions nominatives de 100.000 pessetes cada una, totalment subscrites i

desemborsades, i que podran transferir-se exclusivament a altres entitats de

dret públic a societats constituïdes per l'Administració Pública.

Article 6. Els títols representatius de les accions seran separats de

llibres talonaris amb numeració correlativa i aniran signats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali

tat pel mateix Consell.

TÍTOL TERCER

ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La societat serà regida i administrada pels següents òrgans:
1) La Junta General.

2) El Consell d'Administració.

3) La Gerència.

CAPÍTOL I. LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, de la manera i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinin.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries a ex

traordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció
d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo

daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
a l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona

i el secretari de la Corporació.
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els

membres no regidors del Consell d'Administració i les altres persones a les

quals la llei atorgui aquest dret.

n Modificat segons acord del C.P. de 12-9-89.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter

d'ordinària un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que,
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determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar en el seu cas els comptes, inventari i balanç de
l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació de resultats,

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde, per la seva iniciativa o a petició de membres de la Corporació que,
segons la legislació ordinària poden sollicitar reunions extraordinàries i
també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. A més de les assenyalades a l'article 10 d'aquests estatuts,
seran facultats de la Junta General, ordinària o extraordinària, les següents:

a) Nomenar el Consell d'Administració, i acordar la seva renovació o

ratificació, en el cas que procedeixi,
b) Establir la remuneració dels consellers,
c) La modificació dels estatuts socials,
d) L'augment o reducció del capital social.

e) L'emissió d'obligacions,
f) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a

la Junta General.

Article 13. S'estendrà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o

organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta
General de la societat, amb la signatura del President i del secretari,

Els acords adoptats seran executius, una vegada aprovada l'acta corres

ponent.

CAPÍTOL II. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14. La gestió i representació permanent de la societat correspo
nen al Consell d'Administració, format pel nombre de membres determinat
per la Junta General, que no podrà ésser inferior a sis ni superior a dotze, El
nomenament de la meitat del nombre de consellers podrà recaure en regidors
de l'Ajuntament de Barcelona,

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions exigides per les disposicions administratives vigents
a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades municipals,

Article 15. Els membres del Consell d'Administració seran designats per
un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de Regidors de l'Ajunta
ment de Barcelona cessaran en el moment en què perdin l'esmentada condició,

La primera renovació parcial del Consell d'Administració es produirà
transcorreguts dos anys del seu nomenament i afectarà a la meitat dels seus

membres, designats per la sort.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els
administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones
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que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades i sotmetrà

aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres persones, d'acord amb el que disposa l'article

75 de la vigent Llei de Societats Anònimes.

En el cas de produir-se vacant corresponent a un dels administradors

pertanyent al grup de regidors municipals, el Consell d'Administració designarà
el qui hagi de substituir-lo d'entre els membres de la Corporació, i mai no podran
ésser nomenats membres del Consell aquells que no reuneixin les condicions de

capacitat, validesa i compatibilitat que les lleis vigents estableixin.

Article 17. Els càrrecs de President i vice-president seran designats
lliurement per l'Alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, així corn el secretari

del Consell d'Administració, càrrec que no caldrà que recaigui en cap

membre del Consell d'Administració.

El vice-president substituirà el President en totes les seves atribucions,

quan el President ho ordeni a quan per qualsevol causa, no sigui possible
l'assistència a actuació del President.

Article 18. El President, òrgan executiu del Consell d'Administració,

representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici corn

a fora d'ell, i per tant pot comparèixer, sense necessitat de previ i especial

apoderament, davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o especials

i davant de l'Estat, Comunitats Autònomes, entitats locals, òrgans estatals

autònoms, Ens públics i tota classe de persones públiques a privades, siguin

físiques a jurídiques, inclòs el Banco de España, Banco Exterior de España,

bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfiques de canvi i estalvi

sotmeses a legislació especial i qualsevol altres legalment reconegudes.
Tanmateix el President del Consell podrà nomenar la persona que consideri

adient per apoderar-lo en les seves facultats.

Article 19. El Consell d'Administració es reunirà necessàriament cada

trimestre natural de l'exercici corn a reunió fixa i periòdica, en els dies que

estableixi anyalment el mateix Consell. Això no obstant, serà convocat el

Consell d'Administració pel President del Consell mitjançant sol·licitud escrita

de la tercera part, corn a mínim, del nombre de components del Consell de la

Societat, sol-licitud que haurà d'incloure necessàriament, els punts a tractar en

la reunió i la justificació de la sol·licitud.

El President, si considera adient per als fins de la societat la sol·licitud

presentada, convocarà reunió del Consell dintre el termini de deu dies hàbils

de la rebuda de l'esmentat prec i autoritzarà l'ordre del dia en els punts

interessats junt amb els que ell estimi oportú introduir en l'ordre del dia.

El Consell serà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió la meitat

més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta

dels consellers presents. El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i

podrà convocar a les reunions del Consell, a fi d'assessorar tota classe de

persones, ja siguin funcionaris públics, de la pròpia societat a estranyes, els

quals podran assistir a les reunions, a fi d'expressar la seva opinió a la raó de

ciència, amb veu però mancats de vot.
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Article 20. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les

corresponents actes, signades pel President i el secretari, les quals seran

transcrites en elllibre corresponent.
Quan no assisteixi, per qualsevol causa, el secretari, assumirà la seva

funció la persona que decideixi el mateix Consell d'Administració,

Article 21. Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies
facultats per al compliment de l'objecte social, així com la representació de la

societat en tots els assumptes que li pertanyen; per tant, podrà comparèixer
davant de tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i

tribunals de qualsevulla jurisdicció; executar actes de domini i disposició
respecte a tota mena de béns, fins i tot immobles, propietat de la societat.

A més de les facultats de tipus general enunciades, serà competent el

Consell d'Administració per als següents assumptes:
a) Perfeccionar contractes de tota naturalesa necessaris per a la cense

cució dels fins socials,

b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat, i portar la

comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals,
c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, castigar i acomiadar el

personal de la societat, així com fixar els sous i gratificacions que s'escaiguin,
d) Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi i

altres documents de tràfic, així com instar els oportuns protests per manca

d'acceptació o de pagament.
e) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i

quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, Comunitats Autònomes, provín
cia, municipi i altres institucions de caràcter públic,

f) Concórrer, en el seu cas, a tota mena de licitacions, tant públiques
com privades,

g) L'elaboració abans de 31 d'octubre de cada any del pressupost de

l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació,

L'esmentat pla s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva aprovació,
h) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, a efectes

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa,
i) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin

tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que

puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

j) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la

societat i no vinguin reservades per llei a la competència de la Junta General.

Les facultats que siguin de la competència del Consell d'Administració

podran ésser, totalment o parcialment i de manera permanent, delegades a

una Comissió Executiva, de la manera i amb els efectes que s'estableix en

l'article 78 de la vigent'Llei de Societats Anònimes,

CAPÍTOL TERCER. LA GERÈNCIA

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el gerent. L'acord de

nomenament contindrà les delegacions de facultats del Consell que siguin
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necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec, així com la remunera

ció, termini del contracte i causes de la seva resolució.

Article 23. El gerent podrà assistir, amb veu i sense vot a les reunions
del Consell d'Administració, de les comissions i comitès delegats i en el cas

que el Consell d'Administració ho estimés oportú, a les de les Juntes Generals
ordinàries i extraordinàries.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 24. L'exercici social comprendrà des del dia u de gener fins el

trenta-u de desembre de cada any, fent excepció del primer exercici que
començarà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el trenta-u de

desembre del mateix any,

Article 25. En el termini dels quatre mesos següents al tancament de

l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç, amb el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació
de resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de

l'Ajuntament de Barcelona per al seu examen i subsegüent convocatòria de la

Junta General ordinària,

Article 26. Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts de la

manera que acordi la Junta General ordinària, de conformitat amb les disposi
cions legals vigents,

Article 27. La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressa
des en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes, Dissolta la societat

s'obrirà el període de liquidació; la Junta General nomenarà un nombre senar

de liquidadors que, atenent-se als acords de la Junta General d'accionistes

-que conservarà únicament a efectes liquidatoris la seva sobirania durant

l'esmentat període-, assumiran les funcions que els assenyala l'article 160 de

la Llei de Societats Anònimes,
No obstant això, en el supòsit del número tres de l'esmentat article 150 de

la Llei de Societats Anònimes, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament de

Barcelona fa les aportacions necessàries per al reintegrament del capital so

cial.
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INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ URBANÍSTICA, S.A.

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 12 de setembre de 1989)
Transferida al holding olímpico HOLSA

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA

Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Institut Municipal de
Promoció Urbanística, S.A.» amb naturalesa jurídica de Societat Privada Muni
cipal de l'Excm. Ajuntament de Barcelona. La Societat es regirà pels precep
tes dels presents Estatuts i supletòriament per les lleis de Règim Especial del
Municipi de Barcelona, sobre Règim Jurídic de les Societats Anònimes, de
Bases de Règim Local, Municipal i de Règim Local de Catalunya i demés
disposicions que siguin d'aplicació.

Article 2. La Societat tindrà el seu domicili a Barcelona, Rda. Sant Pau,
43. Podran establir-se aquelles sucursals, agències o delegacions que el
Consell d'Administració consideri oportunes.

Article 3. l. La Societat te com a objecte
a) Executar per sí o per tercers projectes de caràcter urbanístic relació

nats amb la realització dels Jocs Olímpics.
b) Executar per sí o per tercers els projectes de construcció i promoció

urbanística i immobiliària, inclosos a les quatre Àrees Olímpiques, els Cintu
rons i les seves connexions, i els eixos de Ponent i Llevant definits en el Decret
de 23 de setembre de 1987.

c) Realitzar totes aquelles altres activitats relacionades amb el projecte
olímpic o amb la promoció urbanística que per les seves especials caracterís
tiques li siguin expressament encomenades.

2. Pel desenvolupament del seu objecte, la Societat podrà realitzar les
activitats següents:

a) Establir convenis amb entitats públiques i privades.
b) Atorgar subvencions.
c) Redactar, elaborar i executar els Projectes.
d) Projectar i executar, per qualsevol dels sistemes previstos en la

normativa vigent, operacions de sòl i edificació.
.

e) Actuar com a beneficiaris de totes les expropiacions necessàries per a

l'execució i realització del objecte social determinat en el punt I d'aquest article.
f) Rebre encàrrecs d'estudis o de redacció i elaboració d'instruments ur

banístics.
g) Adquirir, per qualsevol títol, terrenys i edificacions.
h) Executar, per sí o per tercers, obres d'infrastructura, d'urbanització

i d'edificació, de parcellació del sòl, de remodelació i de rehabilitació
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urbana i de dotació de serveis i d'installacions urbanes d'ús i de servei pú
blic.

i) Participar en qualsevol de les formes adequades en Dret, en tot tipus
d'organitzacions i societats.

j) Alienació de solars o d'edificacions construïdes o en curs de construe

ció, i també la seva cessió o arrendament.

k) Adquisició, transmissió, constitució, modificació i extinció de tota

classe de drets sobre béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú,
encaminats a la urbanització, l'edificació i l'aprofitament més beneficiós de

l'àrea d'actuació.

1) Alienació, fins i tot anticipadament, de les parcel·les resultants de l'or

denació.

11) Gestió dels serveis implantats fins que no siguin formalment assumits

per la Corporació Local o per l'Organisme competent.
m) Accés al mercat de capitals, mitjançant operacions de crèdit o

qualsevol altra modalitat de captació de recursos.

n) Percepció de les contribucions especials que es poguessin imposar i

de les quotes d'urbanització corresponents als propietaris afectats, en els

termes que permeti la Llei.

TÍTOL SEGON

Article 4. La duració de la societat serà indefinida. La Societat iniciarà

les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva escriptura fundacional.

CAPITAL SOCIAL

Article 5. El capital social és de 175.000.000 de pessetes, representat per
1.750 accions nominatives, de 100.000 pessetes cada una, totalment subscrites i

desemborsades per l'Ajuntament de Barcelona.

El titular de les accions de la Societat podrà, de conformitat a la vigent
legislació transformar la mateixa en societat mixta en virtud d'oferta, acord o

conveni amb altres entitats de Dret públic o societat constituïdes per qualsevol
de les Administracions públiques, que tingui per finalitat gestionar de forma

conjunta el servei o realitzar les obres a que es refereix el contingut de

l'objecte social.
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Article 6. Els títols representatius de les accions seran extrets de llibres

talonaris de numeració correlativa i hauran d'ésser firmats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali

tat pel mateix Consell.



TÍTOL TERCER

ÒRGANSDELASOC�TAT

Article 7. La Societat serà regida i administrada pels seqüents òrgans:
1. La Junta General
2. El Consell d'Administració
3. La Direcció General
4. La Direcció Tècnica.

CAPÍTOL I. LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell en ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les
funcions de la Junta General d'Accionistes, en la forma i amb les atribucions i
facultats que les lleis determinin.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i ex

traordinàries.
La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords de

les Juntes Generals ordinàries, igual que les extraordinàries, s'acomodarà a
les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació o

l'organisme que la representi.
Seran President i Secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Barcelona i

el Secretari de la Corporació, respectivament.
A les Juntes podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els membres no

consellers del Consell d'Administració i les altres persones a les quals la llei

atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
ordinari un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini
l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per jutjar la gestió social,
aprovar, si s'escau, els comptes, inventari i balança de l'exercici anterior i
resoldre sobre l'aplicació de resultats.

Article 11. La Junta General Extraordinària es reunirà a convocatòria de
l'Alcalde, per iniciativa seva o a petició de membres de la corporació que,
segons la legislació ordinària, puguin sollicitar reunions estraordinàries, i
també a instàncies del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. A més a més de les assenyalades a l'article 10 d'aquests
Estatuts, seran facultats de la Junta General, Ordinària o Extraordinària, les se

güents:
a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació o

ratificació quan s'escaigui.
b) Fixar la remuneració dels Consellers
c) La modificació dels estatuts socials
d) L'augment o reducció de capital social
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CAPÍTOL Il. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

e) L'emissió d'obligacions
f) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a

la Junta General.

Article 13. S'aixecarà acta de cada reunió de la Junta General, que serà

aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o

organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta
General de la Societat, hauran d'ésser firmades pel President i el Secre

tari.
Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent.

Article 14. La gestió i representació permanent de la societat correspon
al Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinats per
la Junta General que no podrà ser inferior a sis ni superior a dotze. La meitat del

nombre de consellers podràn ser regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions administratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona

per a ser-ho de les societats privades municipals.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ser nomenats els

administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones

que hagin d'ocupar-les -tenint les condicions preceptives- proposant aquests
nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la

Llei vigent de Societats Anònimes.
En el cas de produir-se la vacant d'un dels administradors pertanyents al

grup de consellers municipals, el Consell d'Administració designarà qui hagi
de substituir-lo d'entre els membres de la corporació, i mai no podran ésser

nomenats membres del Consell els que no reuneixin les condicions de

capacitat, validesa i comptabilitat que les lleis vigents estableixin.

Article 15. Els membres del Consell d'Administració seran designats
per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de

l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment en què perdin aquesta con

dició.
La primera renovació parcial del Consell d'Administració es produirà

quan hagin trascorregut dos anys des del seu nomenament i afectarà la meitat
dels seus membres, designats per sorteig, i quan el seu nombre sigui senar

s'arrodonirà per excés.

Article 17. Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona o

aquell que aquest anomeni. El vice-president, i el Secretari del Consell

d'Administració, càrrec que no necessitarà recaure en membres del Consell

d'Administració, seran designats lliurement per l'Alcalde de Barcelona. L'Al

calde podrà nomenar, també, un nombre d'observadors del Consell d'Admi-
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nistració que no sigui superior als dels membres del Consell, els quals
assistiran a les seves reunions.

El vice-president substituirà el President, en totes les seves atribucions,
quan aquest ho ordeni, a quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva

assistència a actuació.
Article 18. El President, òrgan executiu del Consell d'Administració,

representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici
com en altres situacions, i per tant pot comparèixer sense necessitat de

previ i especial apoderament davant tota classe de jurisdiccions, siguin
ordinàries a especials, i, davant l'Estat, comunitats autònomes, entitats
locals, organismes estatals autònoms, entitats públiques i tota classe de

persones públiques i privades, siguin físiques a jurídiques, inclòs el Banco
de España, Banco Exterior de España, bancs de titularitat pública, privada,
institucions benèfiques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i

qualsevol altra legalment reconeguda. Així mateix el President del Consell
podrà nomenar la persona que consideri indicada per apoderar-la de les
seves facultats.

Article 19. El Consell d'Administració es reunirà anualment tants cops
com estableixi la legislació en vigor i quan sigui convocat pel President del
Consell d'Administració, a qui en tingui les funcions. També serà convocat el
Consell mitjançant sollicitud escrita de la tercera part, com a mínim, del
nombre de components del Consell de la societat, sol·licitud que haurà
d'incloure necessàriament els punts a tractar en la reunió i la seva justificació.

El President, si considera adequada per a les finalitats de la societat la
sollicitud presentada, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu
dies hàbils des de la rebuda de l'esmentada sollicitud i autoritzarà l'ordre del
dia en els punts interessats, juntament amb els que ell estimi oportú intro
duir.

El Consell serà vàlidament constituït quan acudeixin a la reunió la meitat
més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta
d'acord amb allò que s'estableix a l'article 78 de la Llei de Societats Anònimes,
i sense perjudici del que disposa el paràgraf 2n. del mateix.

El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i podrà convocar a les
reunions del Consell, amb la finalitat d'assessorar, tota classe de persones, ja
siguin funcionaris públics de la mateixa societat a estranyes, que podran
assistir a les reunions per expressar la seva opinió a raó de ciència, amb veu

però sense vot.

Article 20. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les

corresponents actes, que hauran d'ésser firmades pel President i el Secretari i

que seran transcrites en el llibre corresponent.
Quan no hi assisteixi, per qualsevol causa, el Secretari, n'assumirà la

funció la persona que decideixi el mateix Consell d'Administració.

Article 21. Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies
facultats per al compliment de l'objecte social, i també la representació de la
societat en tots els assumptes que li pertanyin, per tant, podrà comparèixer
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davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals
de qualsevol jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte de

tota classe de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.

A més de les facultats de tipus generals anunciades, el Consell d'Adminis

tració serà competent per als següents assumptes:
a) Perfeccionament de contractes de tota naturalesa necessaris per a la

consecució de fins socials.

b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar la

comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals.
c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el

personal de la societat alhora que fixar els sosus i gratificacions que procedei
xin.

d) Celebrar tota classe de contractes sobre qualevol classe de béns o

drets, mitjançant els pactes o condicions que jutgi convenients, i constituir i

cancellar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la

societat, i també renunciar mitjançant pagament o sense tota classe de

privilegis o drets.

e) Portar la firma i actuar en nom de la societat en tota classe d'opera
cions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant-ne, intervenint en

lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, endossatari

o tenidor; concertar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o cancel-lar

los; fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors utilitzant qualsevol
procediment de gir o moviment de diner; aprovar saldos de comptes, saldar,
restituir i retirar dipòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis,
etc., tot això realitzable tant amb el Banco de España i la banca oficial, com

amb entitats bancàries privades i qualsevol organisme de l'Administració de

l'Estat.

f) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i

quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunitats autònomes, província,
municipi i altres institucions de caràcter públic.

g) Concórrer, quan s'escaigui, a tot tipus de licitacions tant públiques
com privades.

h) L'elaboració abans dels trenta-u d'octubre de cada any del pressu
post de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenint-se al seu pla
d'actuació. L'esmentat pla s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva

aprovació.
i) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, ha d'introduir

la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.
j) L'elevació de pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin

tinguts en compte en aquells assumptes de competència municipal que

puguin afectar directament o indirectament a l'activitat de la societat.

k) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la

societat i que no estiguin reservades per la llei a la competència de la Junta
General.

Les facultats enumerades de competència del Consell resten automàtica
ment delegades en el seu president, el qual actuarà sota el nom de conseller

delegat.
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CAPÍTOL III. DIRECCIÓ GENERAL I DIRECCIÓ TÈCNICA

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el Director General i el
Director Tècnic. L'acord de nomenament tindrà les delegacions de facultats
del Consell que siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec i
la remuneració, termini del mandat i causes de la seva resolució.

Article 23. El Director General i el Director Tècnic podrà assistir, amb
veu però sense vot, a les reunions del Consell d'Administració, de les
comissions o comitès delegats i en el cas que el Consell d'Administració ho
considerés oportú, a les Juntes Generals ordinàries i extraordinàries.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRmUCIÓ DE BENEFICIS

Article 24. L'exercici social comprendrà des del dia u de gener fins al
trenta-u de desembre de cada any, a excepció del primer exercici, que
començarà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el trenta-u de
desembre del mateix any.

Article 25. En el termini dels quatre mesos següents al tancament de
l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç amb el comp
te de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de
resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajunta
ment de Barcelona per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la Junta
General Ordinària.

Article 26. Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts de la
manera que acordi la Junta General ordinària de conformitat amb les disposi
cions legals vigents.

Article 27. La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressa-
des en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes.

'

Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació, i la Junta General
nomenarà un nombre senar de liquidadors, que atenint-se als acords de la

Junta General d'Accionistes -que conservarà únicament a efectes liquidator is
la seva sobirania durant el període citat- assumiran les funcions que assenyala
l'article 160 de la Llei de Societats Anònimes.

Això no obstant, en el supòsit del número 3 del citat article 150 de la Llei
de Societats Anònimes, la dissolució no tindrà lloc si l'Ajuntament de Barcelo
na fa les aportacions necessàries per al reintegrament del capital social.
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VILA OLÍMPICA, S.A.

Transferida al holding olímpico HOLSA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Plenari de 5 de desembre de 1986.)
(GM núm. 33 de 30-12-1986)

TÍTOL PRIMER

DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURADA

-Article 1. La Societat Anònima es denominarà «Vila Olímpica, S.A.» i es

regirà pels preceptes dels presents Estatuts i supletòriament per les Lleis
sobre Règim Jurídic de Societats Anònimes de 17 de juliol de 1952, de Règim
Especial del Municipi de Barcelona, Municipal i de Règim Local de Catalunya
i altres disposicions concordants,

Article 2. La societat tindrà el seu domicili a Barcelona, plaça de la Font

Màgica s/n. Podran establir-se aquelles sucursals, agències a delegacions que
el Consell d'Administració considerí oportunes.

Article 3. l. La societat té com a objecte la promoció i gestió urbanísti
ca del sector del Poblenou i l'execució del conjunt d'actuacions urbanístiques
relacionades amb els Jocs Olímpics en general, dintre a fora del terme

municipal de Barcelona; pot, en conseqüència, realitzar obres d'infrastructura

i de dotació de serveis, inclosa l'edificació per encàrrec de l'Ajuntament de

Barcelona a qualsevol altra Administració pública afectada.
2. En el desenvolupament d'aquestes finalitats, correspondrà especial

ment a la societat:

a) Elaborar estudis urbanístics, redactar plans -o modificar-los -: fer

projectes de reparcellació, compensació o expropiació; fer projectes d'ur

banització i d'obres d'infrastructura i dotació de serveis, i també projectes
de contribucions especials i la iniciativa per a la seva trarnitacíó i apro-,
vació.

b) L'adquisició de terrenys i edificacions. Podrà actuar com a beneficià
ria de les expropiacions de l'Ajuntament.

c) L'execució, per si o per tercers, d'obres d'infrastructura, d'urbanitza

ció i d'edificació, i així mateix de preparació de sòl, de remodelació i de

rehabilitació urbana, i de dotació de serveis i installacions urbanes d'ús i

servei públic.
d) Les operacions de conversió industrial, construcció d'edificis de

servei públic o equipaments de qualsevol altre tipus.

(') Modificat segons acord del C.P. de 12-9-89.
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e) La gestió, explotació i conservació d'obres i serveis resultants de la
urbanització per encàrrec o conveni amb l'Ajuntament o qualsevol altra
Administració pública amb competències en el sector.

f) Alienar els solars resultants, o les edificacions construïdes o en curs

de construcció, i també cedir-los o arrendar-los.
3. Per a la realització de l'objecte social, la societat urbanística podrà:
a) Adquirir, transmetre, construir, modificar i extingir tota classe de

drets sobre béns mobles i immobles que autoritzi el dret comú, encaminats a

la urbanització, edificació i aprofitament més beneficiosos de l'àrea d'ac

tuació.

b) Establir convenis amb els organismes competents que hagin d'ajudar,
per raó de la seva competència, a l'èxit més gran de la gestió.

c) Alienar, fins i tot anticipadament, les parcelles en què es transforma

ran els solars resultants de l'ordenació en les condicions més convenients per

assegurar-ne l'edificació en el termini previst.
d) Encarregar-se de la gestió dels serveis implantats fins que no siguin

formalment assumits per la Corporació Local o per l'organisme competent.
e) Rebre ajudes i subvencions, accedir al mercat de capitals i mitjançant

operacions de préstec, emprèstits o qualsevol altra modalitat de captació re

cursos.

f) Ésser beneficiària del rendiment de les contribucions especials que
pogués imposar l'Ajuntament i, percebre, si s'escau, les corresponents quotes
d'urbanització dels propietaris afectats.

g) Contactar sistemes que possibilitin la recuperació de les inversions

realitzades.

Article 4. La duració de la societat serà illimitada.
La societat iniciarà les seves activitats el dia de l'atorgament de la seva

escriptura fundacional.

TÍTOL SEGON

CAPITAL SOCIAL

'Article 5. El capital social és de 1.385.000.000 pessetes, representat
per 13.850 accions nominatives de 100.000 pessetes cada una, totalment

subscrites i desemborsades, i que podran transferir-se exclusivament a

altres entitats de dret públic o societats constituïdes per l'Administració PÚ
blica.

Article 6. Els títols representatius de les accions seran extrets de llibres

talonaris amb numeració correlativa i hauran d'ésser firmats pel President del

Consell d'Administració i un altre administrador designat amb aquesta finali

tat pel mateix Consell.

n Modificat segons acord del C.P. de 12-9-89.

298



TÍTOL TERCER

ORGANISMES DE LA SOCIETAT

Article 7. La societat serà regida i administrada pels següents orga-
nismes:

I. La Junta General.
2, El Consell d'Administració,
3, La Direcció General.

CAPÍTOL I. LA JUNTA GENERAL

Article 8. El Consell en ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General d'Accionistes, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis determinin,

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i ex

traordinàries.
La convocatòria, constitució, procediment, votacions i adopció d'acords de

les Juntes Generals ordinàries, igual que les extraordinàries, s'acomodarà a

les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació a

l'organisme que la representi,
Seran President i secretari de les Juntes Generals l'Alcalde de Barcelona i

el secretari de la Corporació
A les Juntes podran assistir-hi, amb veu però sense vot, els membres no

consellers del Consell d'Administració i les altres persones a les quals la llei

atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter

ordinari un cop a l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que determini

l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per jutjar la gestió social,
aprovar, si s'escau, els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior i

resoldre sobre l'aplicació de resultats,

Article 11. La Junta General Extraordinària es reunirà a convocatòria de ,

l'Alcalde, per iniciativa seva a a petició de membres de la Corporació que,

segons la legislació ordinària, puguin sol-licitar reunions extraordinàries, i

també a instàncies del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article 12. A més a més de les assenyalades a l'article 10 d'aquests
Estatuts, seran facultats de la Junta General, Ordinària a Extraordinària, les se

güents:
a) Nomenar el Consell d'Administració i acordar-ne la renovació a

ratificació quan s'escaigui,
b) Fixar la remuneració dels Consells,

c) La modificació dels estatus socials,

d) L'augment a reducció del capital social.
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e) L'emissió d'obligacions.
f) Aquelles que la Llei de Societats Anònimes atribueix exclusivament a

la Junta General.

Article 13. S'aixecarà acta de cada reunió de la Junta General, que serà
aprovada i constarà en els termes i formes que adoptin les de la Corporació o

organisme actuant i s'inscriuran en un llibre especial d'actes de la Junta
General de la societat, hauran d'ésser firmades pel President i el secretari.

Els acords adoptats seran executius un cop aprovada l'acta corresponent.

CAPÍTOL Il. EL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

Article 14. La gestió i representació permanent de la societat correspon
al Consell d'Administració, format per un nombre de membres determinats per
la Junta General que no podrà ser inferior a sis ni superior a dotze. La meitat del
nombre de consellers podran ser regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

Els consellers seran designats per la Junta General entre persones que
reuneixin les condicions administratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona

per a ser-ho de les societats privades municipals.

Article IS. Els membres del Consell d'Administració seran designats
per un període de quatre anys. Els qui ostentin la condició de regidors de

l'Ajuntament de Barcelona cessaran en el moment en què perdin aquesta con

dició.
La primera renovació parcial del Consell d'Administració es produirà

quan haguin transcorregut dos anys des del seu nomenament i afectarà la
meitat dels seus membres, designats per sorteig.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ser nomenats els
Administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones
que hagin d'ocupar-les -tenint les condicions preceptives- proposant aquests
nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la
llei vigent de Societats Anònimes.

En el cas de produir-se la vacant d'un dels administradors pertanyents al

grup de consellers municipals, el Consell d'Administració designarà qui hagi
de substituir-lo d'entre els membres de la Corporació, i mai no podran ésser
nomenats membres del Consell els que no reuneixin les condicions de

capacitat, validesa i compatibilitat que les lleis vigents estableixin.

Article 17. Serà President l'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona o

aquell que aquest anomeni. El vice-president, i el secretari del Consell

d'Administració, càrrec que no necessitarà recaure en membres del Consell
d'Administració, seran designats lliurement per l'Alcalde de Barcelona. L'Al
calde podrà nomenar, també, un nombre d'observadors del Consell d'Admiris
tració que no sigui superior als dels membres del Consell, els quals assistiran

a les seves reunions.
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El vice-president substituirà el President, en totes les seves atribucions,

quan aquest ho ordeni, o quan, per qualsevol causa, no sigui possible la seva

assistència o actuació,

Article 18. El President, òrgan executiu del Consell d'Administració,

representa la societat en tots els camps de la seva activitat, tant en judici com

en altres situacions, i per tant per comparèixer sense necessitat de previ i

especial apoderament davant tota classe de jurisdiccions, siguin ordinàries o

especials, i, davant l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals, organismes
estatals autònoms, entitats públiques i tota classe de persones públiques i

privades, siguin físiques o jurídiques, inclòs el Banco de España, Banco
Exterior d'España, bancs de titularitat pública, privada, institucions benèfi

ques de canvi i estalvi sotmeses a legislació especial i qualsevol altra

legalment reconeguda, Així mateix el President del Consell podrà nomenar la

persona que consideri indicada per apoderar-la de les seves facultats,

Article 19. El Consell d'Administració es reunirà anualment tants cops
com estableixi la legislació en vigor i quan sigui convocat pel President del

Consell d'Administració, o qui en tingui les funcions, També serà convocat el

Consell mitjançant sollicitud escrita de la tercera part, com a mínim, del

nombre de components del Consell de la societat, sol-licitud que haurà
d'incloure necessàriament els punts a tractar en la reunió i la seva justificació.

El President, si considera adequada per a les finalitats de la societat la

sollicitud presentada, convocarà reunió del Consell dins el termini de deu dies

hàbils des de la rebuda de l'esmentada sollicitud i autoritzarà l'ordre del dia en

els punts interessats, juntament amb els que ell estimi oportú introduir,

El Consell serà vàlidament constituït quan acudeixin a la reunió la meitat

més un dels seus components, Els acords s'adoptaran per majoria absoluta

d'acord amb allò que s'estableix a l'article 78 de la Llei de Societats Anòni

mes,

El President tindrà vot de qualitat en cas d'empat, i podrà convocar a les

reunions del Consell, amb la finalitat d'assessorar, tota classe de persones, ja
siguin funcionaris públics de la mateixa societat o estranyes, que podran
assistir a les reunions per expressar la seva opinió o raó de ciència, amb veu

però sense vot.

Article 20. Dels acords del Consell d'Administració s'aixecaran les

corresponents actes, que hauran d'ésser firmades pel President i el secretari i

que seran transcrites en el llibre corresponent.
Quan no hi assisteixi, per qualsevol causa, el secretari, n'assumirà la

funció la persona que decideixi el mateix Consell d'Administració,

Article 21. Corresponen al Consell d'Administració les més àmplies
facultats per al compliment de l'objecte social, i també la representació de la

societat en tots els assumptes que li pertanyin, per tant, podrà comparèixer
davant tota classe d'autoritats, organismes públics i privats, jutjats i tribunals

de qualsevol jurisdicció, executar actes de domini i disposició respecte de

tota classe de béns, fins i tot immobles propietat de la societat.
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A més de les facultats de tipus general anunciades, el Consell d'Adminis
tració serà competent per als següents assumptes:

a) Perfeccionament de contractes de tota naturalesa necessaris per a la
consecució de fins socials,

b) Organitzar, dirigir i inspeccionar els serveis de la societat i portar la

comptabilitat d'acord amb les prescripcions legals,
c) Contractar, nomenar, ascendir, suspendre, sancionar i acomiadar el

personal de la societat alhora que fixar els sous i gratificacions que procedei
xin,

d) Celebrar tota classe de contractes sobre qualsevol classe de béns o

drets, mitjançant els pactes o condicions que jutgi convenients, i constituir i

cancel-lar hipoteques i altres gravàmens o drets reals sobre els béns de la

societat, i també renunciar mitjançant pagament o sense tota classe de

privilegis o drets,

e) Portar la firma i actuar en nom de la societat en tota classe d'opera
cions bancàries, obrint i tancant comptes corrents, disposant-ne, intervenint en

lletres de canvi com a lliurador, acceptador, avalador, endossant, endossatari
o tenidor; concertar crèdits, amb garantia o sense, modificar-los o cancel-lar

los; fer transferències de fons, rendes, crèdits o valors utilitzant qualsevol
procediment de gir o moviment de diner; aprovar saldos de comptes, saldar,
restituir i retirar dipòsits o fiances, compensar comptes, formalitzar canvis,
etc" tot això realitzable tant amb el Banco de España i la banca oficial, com

amb entitats bancàries privades i qualsevol organisme de l'Administrció de

l'Estat.

f) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i

quantitat, i fer efectius lliuraments de l'Estat, comunitats autònomes, província,
municipi i altres institucions de caràcter públic,

g) Concórrer, quan s'escaigui, a tot tipus de licitacions tant públiques
com privades,

h) L'elaboració abans del trenta-u d'octubre de cada any del pressupost
de l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenint-se al seu pla
d'actuació, L'esmentat pla s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per a la seva

aprovació,
i) L'atenció de les despeses imprevistes que es presentin, ha d'introduir

la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa,
j) L'elevació de pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin

tinguts en compte en aquells assumptes de competència municipal que
puguin afectar directament o indirectament a l'activitat de la societat.

k) Totes aquelles que siguin necessàries per al desenvolupament de la

societat i que no estiguin reservades per la llei a la competència de la Junta
General.

Les facultats enumerades de competència del Consell podran ser, total
ment o parcial, delegades en un dels seus membres, el qual actuarà sota el

nom de conseller delegat. La designació del conseller delegat comportarà
automàticament la delegació almenys de les facultats compreses en els

apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i) i j) d'aquest article vint-i-u,
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CAPÍTOL III. DIRECCIÓ GENERAL

Article 22. El Consell d'Administració nomenarà el director general.
L'acord del nomenament tindrà les delegacions de facultats del Consell que

siguin necessàries per al desenvolupament eficaç del càrrec i la remuneració,
termini del mandat i causes de la seva resolució.

Article 23. El director general podrà assistir, amb veu però sense vot, a

les reunions del Consell d'Administració, de les comissions o comitès delegats
i en el cas que el Consell d'Administració ho considerés oportú, a les de les

Juntes Generals ordinàries i extraordinàries.

TÍTOL QUART

EXERCICI SOCIAL, BALANÇ I DISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS

Article 24. L'exercici social comprendrà des del dia u de gener fins al
trenta-u de desembre de cada any, a excepció del primer exercici, que
començarà en el moment de constituir-se la societat i acabarà el trenta-u de
desembre del mateix any.

Article 25. En el termini dels quatre mesos següents al tancament de
l'exercici social, el Consell d'Administració formularà el balanç amb el comp
te de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i la proposta d'aplicació de
resultats de l'exercici, documents que seran elevats a l'Alcaldia de l'Ajunta
ment de Barcelona per al seu examen i la subsegüent convocatòria de la Junta
General Ordinària.

Article 26. Els beneficis socials, en el seu cas, seran distribuïts de la
manera que acordi la Junta General ordinària de conformitat amb les disposi
cions legals vigents.

Article 27. La societat es dissoldrà quan concorrin les causes expressa
des en l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes.

Dissolta la societat, s'obrirà el període de liquidació, i la Junta General
nomenarà un nombre senar de liquidadors, que atenint-se als acords de la

Junta General d'Accionistes -que conservarà únicament a efectes liquidatoris
la seva sobirania durant el període citat- assumiran les funcions que asse

nyala l'article 160 de la Llei de Societats Anònimes.
Això no obstant, en el supòsit del número 3 del citat article 150 de la Llei

de Societats Anònimes, la dissolució tindrà lloc si l'Ajuntament de Barcelona fa
les aportacions necessàries per al reintegrament del capital social.
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ORGANISMES I EMPRESES METROPOLITANES



F.C. METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament ple el 31-12-59
i modificats per acord del CP el 30-6-81.)

(El Consell Plenari de 26 d'abril de 1991 ratifica el Conveni entre l'Ajuntament
de Barcelona i l'Entitat Metropolitana de Transport, de 15 d'abril de 1991, pel
qual es formalitza l'Acta de transferència de les accions de «Ferrocarril

Metropolità de Barcelona, S.A.»)

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. La societat s'anomena «Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
S.A.)) i té naturalesa jurídica de Societat Privada Municipal de l'Excm. Ajunta
ment de Barcelona.

En virtut d'això, la societat es regirà pels preceptes dels seus estatuts, per
les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seu òrgan de

gestió, les generals administratives que li siguin d'aplicació i per la LLei de

Règim Jurídic de Societats Anònimes.

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la realització dels

següents fins:

a) Ostentar la titularitat i procedir a l'explotació i administració dels

serveis municipals de transports col-lectius, ferroviaris i telefèrics de tota

mena (superficials, subterranis o aeris) i de les seves concessions primàries i

secundàries, i proveir la seva prestació en nom i interès exclusiu de l'Ajunta
ment de Barcelona.

b) L'explotació i administració que per acord li encomani l'Ajuntament
de Barcelona de qualsevol dels serveis que es creïn, es rescatin, s'incorporin o

reverteixin, dins la competència que té atribuïda ja sigui en matèria de

transport públic, sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de tracció o el
seu emplaçament, o bé en qualsevol altra activitat que aquesta Corporació li

encomani en el futur.

c) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s'expres
sen en aquest article.

Article 3. La societat tindrà durada indefinida.

Article 4. La societat té el seu domicili a Barcelona, Ronda de Sant Pau,
número 41, segon pis, sense perjudici de l'obligació legal de celebrar les

sessions de la Junta General a les Cases Consistorials.
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CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 5. l. El capital social és de mil set-cents milions de pessetes,
representat per accions al portador, completament alliberades i distribuïdes
en dues sèries:

Sèrie A) d'un milió nou-centes quaranta-dues mil accions de cinc-centes

pessetes cada una.

Sèrie B) de set-centes vint-i-nou accions, d'un milió de pessetes cada

una.

2. Totes les accions pertanyen a l'Ajuntament de Barcelona i són intrans
feribles.

Article 6. Els títols de les accions estaran tallats de llibres talonaris amb

numeració correlativa, i seran signats pel President del Consell d'Administra
ció i un altre administrador designat a l'efecte pel mateix Consell.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels

següents òrgans:
l. La Junta General.
2. El Consell d'Administració.

3. La Gerència.

Secció Primera. La Junta General

Article 8. El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que determinin les lleis.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ésser ordinàries o ex

traordinàries.
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció

d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo

daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
o l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona

i el secretari de la Corporació o d'aquell organisme, respectivament.
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els

consellers, gerents i altres persones a les quals la llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter
d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si

s'escau, i resoldre sobre l'aplicació de resultats.

308



Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de

l'Alcalde, per la seva iniciativa a a petició de membres de la Corporació que,

segons la seva legislació orgànica poden sollicitar reunions extraordinàries i

també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.

Article lZ. La Junta General, tant ordinària com extraordinària, tindrà
caràcter d'universal i, a més a més de les facultats previstes per l'article 10,
tindrà les següents:

a) Nomenar, renovar a ratificar el Consell d'Administració.

b) Fixar la remuneració dels consellers.

c) Modificar els estatuts.

d) Augmentar a disminuir el capital social.

e) Emetre obligacions.
f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la Junta

General.

Article 13. S'estendrà acta de cada una de les reunions de la Junta
General, que serà aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de
ser-ho les de la Corporació a organisme actuant i s'inscriuran en un llibre
especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del
President i la del secretari.

Els acords, un cop adoptats, i després d'aprovada l'acta, seran executius,
llevat d'una disposició legal contrària.

Secció Segona. El Consell d'Administració

ó

I-
ó

Article 14. L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell
d'Administració, compost per un nombre de membres determinat per la Junta
General, no superior al màxim permès per les lleis administratives aplicables
ni inferior a quatre. Els consellers seran designats per la Junta General entre

persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions adminis
tratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades
municipals. Els membres de la Corporació podran formar part del Consell fins
un màxim de la seva meitat. La Junta General podrà assignar als consellers
una remuneració fixa.

En tot cas formarà part del Consell d'Administració, com a vocal nat, el

Delegat dels Serveis de Transports de l'Ajuntament de Barcelona, si aquest
càrrec existís. Quant a la representació dels treballadors en el Consell, s'estarà
a allò que, en cada moment, disposin les lleis vigents sobre la matèria.

s

r

Article 15. Els consellers seran elegits per períodes no inferiors a dos

anys ni superiors a sis. La primera renovació tindrà lloc a la meitat d'aquest
període, cessant la meitat dels designats, i si fos un número senar, la meitat
més un, designats per sorteig, i la resta en la següent renovació a l'acabament
del seu període normal, i així successivament. Si el Consell estigués constituït

preceptivament per grups de membres de diferents condicions, les regles
anteriors s'aplicaran per separat a cada grup.

a

;i
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Article 16. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els
administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones
que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent
aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres persones i cessaran el dia en què li hagués
correspost fer-ho als que substitueixen.

Si la vacant produïda estigués coberta per un administrador que tingués
el caràcter de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, el Consell haurà de
designar la persona que l'hagi d'ocupar entre els membres de la Corporació.
En cap cas no podran ser nomenats consellers aquells en els quals concorrin
circumstàncies que, en el seu cas, els incapacitin per a l'exercici del càrrec
de conseller o bé hi siguin incompatibles.

Article 17. La Junta General designarà entre els consellers el President i
fins a dos vice-presidents que pel seu ordre el substitueixin. Quan aquests
manquin, el Consell designarà el conseller que hagi de suplir el President.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que hagi de tenir el càrrec
de secretari.

Article 18. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i
amb aquest caràcter representarà la societat en judici i fora d'ell, podent
comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de

jutjats i tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe
de persones privades, físiques a jurídiques, fins i tot el Banco de España i les
seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al

compliment d'aquests fins.
El vice-president primer i en el seu defecte el segon, substituiran el

President en casos d'absència, malaltia a qualsevol altra impossibilitat, amb
totes les seves atribucions, essent vàlida la seva sola afirmació d'estar exercint
la presidència, sota la seva personal responsabilitat i sense haver de justificar
qualsevol d'aquelles circumstàncies.

Article 19. El Consell es reunirà mensualment, sense perjudici que ho faci

sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria del
President a de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del Consell,
per sol·licitud escrita de, com a mínim, tres consellers de la societat, en la qual
s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia. El President convocarà el

Consell d'Administració dins el termini de set dies a partir del rebut d'aquesta
sollicitud, havent de figurar en l'ordre del dia els extrems assenyalats pels
sollicitants, sense perjudici que, si el President ho creu convenient, pugui
introduir en aquest ordre del dia altres punts al seu lliure albir.

El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,
presents a representats, la meitat més un dels seus components. Els acords

s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en

cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà sollicitar la

presència de funcionaris municipals a persones que pertanyin a la plantilla de

l'empresa, perquè, com a assessors, puguin assistir a les seves deliberacions

amb veu però sense vot.
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Si hi assisteix l'Excm. Alcalde, i no és membre del Consell, serà President

d'honor de la reunió.

Article 20. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en

actes transcrites en el llibre corresponent i seran signades pel President o qui
el representi, i el secretari.

En el cas d'absència o impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i

aixecarà la corresponent acta el gerent o el lletrat de l'empresa que determini

el Consell d'Administració.

Article 21. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per
a la gestió dels negocis de la societat i la seva representació en tots els

assumptes pertanyents al lliurament o tràfic de l'empresa.
Amb aquest fi, podrà alienar, gravar i hipotecar o executar tots i qualsevol

actes de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte d'immobles, així
com dirimir qüestions o sotmetre-les a arbitratges de dret o equitat, comparèi
xer en judici davant tota classe d'autoritats i tribunals, sempre que aquests
actes no estiguin especialment reservats per la llei a la competència de la

Junta General.

Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteni
ment envers ell, s'enuncien tot seguit ies següents atribucions del Consell

d'Administració:

a) L'elaboració abans del 31 d'octubre de cada any del pressupost de

l'empresa per a l'exercici o exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació,

que s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per tal que tingui en compte per

aquesta entitat als efectes que procedeixin.
b) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del

personal de la societat, podent acordar a aquest efecte regles generals o de

caràcter especial.
c) L'atenció a les despeses imprevistes que es presentin a efectes

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.
d) L'aprovació de les clàusules a què s'hauran de sotmetre els diferents

règims de concurs per a la prestació de serveis de tercers o adquisició de

materials per a la societat.

e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin
tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que

puguin afectar directament o indirectament l'activitat de la societat.

Article 22. Sense perjudici del que estableix l'article 18, el Consell

d'Administració podrà delegar parcialment les facultats de la seva competència
en diferents comitès o comissions formats pel nombre de consellers que cregui
convenients, fixant les seves atribucions i, sense perjudici d'això, atorgar les

delegacions que estimi oportunes a persones que pertanyin al Consell.
No podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació

de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al

Consell, salvant que hi fos expressament autoritzat.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell requerirà per a la
seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del
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Secció Tercera. Del director o gerent

Consell i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mer
cantil.

Article 23. El Consell d'Administració nomenarà el director o gerent, o

més, que reuneixin les condicions legals,
En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li

confereixen, jerarquia en el seu cas, la seva remuneració, els terminis i causes

de finiment de les seves funcions i tot allò necessari per a atorgar en el seu

favor poders de representació de la societat amb les facultats que siguin
oportunes per a la seva comesa,

Article 24. El director o gerent podrà assistir per tal d'ésser informat,
amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions
o comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra
manera pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri, sense que
en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això,

CAPÍTOL IV. DELS BALANÇOS I DIVIDENTS

Article 25. L'exercici social coincidirà amb l'any natural de l'Ajunta
ment de Barcelona, segons les lleis,

Article 26. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici

social, el Consell d'Administració formularà legalment l'inventari balanç, el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i proposta d'aplicació de

resultats, en el seu cas, documents que prèvia la censura administrativa, si

estigués establerta, elevarà a l'Alcalde per a la convocatòria de la Junta
General ordinària,

Article 27. Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la

Junta General ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili
social els documents als quals fa referència l'article anterior.

Article 28. Els beneficis líquids, després de cobertes les càrregues
financeres i les amortitzacions de material industrial previstes per la llei i
altres que acordi la Junta, es destinaran:

a) Un deu per cent de la resta, a la creació d'un fons de reserva, que
serà obligatori fins que arribi al vint-i-cinc per cent del capital.

b) El romanent, si n'hi hagués, es repartirà atribuint un noranta per cent

a les accions com a divident, i el restant deu per cent, com a fons de previsió,
que quedarà a disposició del Consell,

c) Si els productes líquids no arribessin en cap exercici a donar el vuit

per cent del capital desemborsat, es podrà completar el fons de reserva si hi

hagués la quantitat necessària,
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Article 29. El que ve preceptuat en l'article anterior està condicionat pel
que disposa l'article 106 de la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes i

altres disposicions que siguin d'aplicació, a l'estricta observànça de la qual
queda condicionada la distribució de beneficis socials.

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 30. La societat es dissoldrà per les causes expressades en

l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i altres legals que siguin
d'aplicació.

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament fa

l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic.

Article 31. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la repre
sentació dels consellers per a fer nous contractes i contreure noves obliga
cions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre imparell
de liquidadors que assumiran les funcions que els assigni l'article 160 de la

Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes i realitzaran les operacions de

liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol
9 d'aquest cos legal.

Disposició addicional:

Mentre el Consell d'Administració no acordi altra cosa, es constitueixen ja
des d'ara, la Comissió d'Assumptes Econòmics, la Comissió d'Assumptes Sòcio

laborals i la Comissió d'Assumptes Tècnics, sense que això suposi perjudici ni

limitació al caràcter de generalitat de l'article 22 d'aquests estatuts.

Aquestes comissions es regiran per les següents regles:
A. Quant a la seva composició.
1. El President del Consell d'Administració ostentarà la Presidència de

les comissions que es formin en el seu si, podent delegar aquesta Presidència

en qualsevol membre del Consell.
2. Les comissions amb caràcter de continuïtat estaran integrades per un

nombre mínim de tres membres.

3. El secretari del Consell d'Administració ho serà també de les comis

sions, podent-se delegar aquesta tasca en la persona que es cregui conve

nient. Correspon al Secretari, a a qui ocupi el seu lloc, aixecar acta, si s'escau,
de les reunions de la comissió corresponent.

B. Quant al seu funcionament.
Els temes a tractar per les comissions seran:

1. Aquells l'estudi dels quals encarregui el propi Consell, amb la finalitat

de ser tractats per ell mateix, amb millor coneixement, un cop dut a terme

l'encàrrec per la comissió.
2. Els que formin part de l'Ordre del dia d'un Consell i segons el

president d'aquest Consell sigui necessari un estudi previ de la comissió que
es tracti.
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3, L'estudi i preparació dels assumptes que la comissió informativa
corresponent consideri d'interès per a l'empresa incorporar a l'ordre del dia
d'un Consell d'Administració per tal que aquest Consell acordi sobre aquest
tema, En aquest cas la comissió informativa de què es tracti acompanyarà la
proposta d'inclusió en l'ordre del dia en una futura reunió del Consell, amb el

corresponent informe-estudi i proposta d'acord, sense el menor perjudici del
Consell d'Administració quant a les seves facultats decisòries,

4, Cada una de les comissions podrà sollicitar de l'Assessoria Jurídica
de l'empresa els assessoraments legals que consideri necessaris per a tractar
d'un tema concret.

5, A efectes del bon fi de l'estudi-informe sobre un tema determinat, el
President de la Comissió, quan ho consideri necessari o convenient, estarà
facultat per a convocar davant la comissió o sollicitar la collaboració de

qualsevol dels empleats que pertanyin a la plantilla de l'empresa,
La convocatòria personal o la sol-licitud d'estudi o colIaboracíó es faran a

través de la direcció de l'empresa amb el fi de fer compatible de la normal
marxa de l'explotació i les necessitats o conveniència de les comissions,

C, Quant a la seva competència,
L'existència de les comissions no implicarà, en cap cas, la més petita

minva de les facultats del Consell d'Administració en l'ordre decisori, reduint
se, consegüentment, el seu treball a preparar els informes que li siguin
sol-licitats o consideri de convenient elaboració i, en el seu cas, a presentar
suggeriments al Consell d'Administració sobre la inclusió en un ordre del dia

per tal que aquest Consell acordi sobre aquest extrem, però sense que hi

quedi vinculat ni pel que fa a la inclusió ni, en cap manera, quant a les

decisions que siguin de la seva competència,
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S.P.M. TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament ple el 31-12-59
i modificats per acord del CP el 30-6-81.)

(El Consell Plenari de 26 d'abril de 1991 ratifica el Conveni entre l'Ajuntament
de Barcelona i l'Entitat Metropolitana del Transport, de 15 d'abril de 1991, pel
qual es formalitza l'Acta de transferència de les accions de «Transports de

Barcelona, S.A.»)

CAPÍTOL I. CARACTERÍSTIQUES SOCIALS

Article 1. La societat s'anomena «Societat Privada Municipal Transports
de Barcelona,S.A.» i té naturalesa de societat privada municipal de l'Excm.

Ajuntament de Barcelona.
En virtut d'això, la societat es regirà pels preceptes dels seus estatuts, per

les Lleis d'especial vigència per a l'Ajuntament de Barcelona o el seu òrgan de

gestió, les generals administratives que li siguin d'aplicació i subsidiàriament,
per la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes.

Article 2. Constitueix l'objecte social de la societat la realització de les
següents finalitats:

a) L'explotació i administració de la xarxa d'autobusos i microbusos, que
actualment du a terme, ja sigui en règim general o restringit i la dels
funiculars o telefèrics l'explotació i administració dels quals li siguin encoma

nades en el futur.

b) L'explotació i administració que per acord li encomani l'Ajuntament
de Barcelona de qualsevol dels serveis que es creïn, es rescatin, s'incorporin o

reverteixin, dins la competència que té atribuïda ja sigui en matèria de

transport públic, sigui quin sigui el tipus de vehicle, el seu mitjà de tracció o el
seu emplaçament, o bé en qualsevol altra activitat que aquesta Corporació li
encomani en el futur.

c) Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats que s'expres
sen en el present article.

Article 3. La societat tindrà durada indefinida.

Article 4. La societat té el seu domicili a Barcelona, Ronda de Sant Pau,
número 43, sense perjudici de l'obligació legal de celebrar les sessions de la

Junta General a les Cases Consistorials.

CAPÍTOL II. CAPITAL SOCIAL

Article 5. l. El capital social és de 1.400 milions de pessetes, represen-
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tat per accions al portador, completament alliberades i intransferibles a cap
persona que no sigui el seu únic titular, l'Ajuntament de Barcelona, i amb les

característiques següents:
A) 57,200 accions de 250 pessetes nominals cada una,

B) 171.400 accions de 500 pessetes nominals cada una,

C) 13,000 accions de 100,000 pessetes nominals cada una,

Article 6. Els títols de les accions estaran tallats de llibres talonaris amb
numeració correlativa, i seran signats pel President del Consell d'Administra
ció i un altre administrador designat a l'efecte pel mateix Consell,

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE LA SOCIETAT

Article 7. La direcció i administració de l'empresa estarà a càrrec dels

següents òrgans:
l. La Junta General.
2, El Consell d'Administració,

3, La Gerència,

Secció Primera. La Junta General

Article 8. El Consell Ple de l'Ajuntament de Barcelona exercirà les

funcions de la Junta General de la societat, en la forma i amb les atribucions i

facultats que les lleis deterrninen.

Article 9. Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i ex

traordinàries,
La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i adopció

d'acords de les Juntes Generals ordinàries, així com extraordinàries, s'acomo

daran a les disposicions administratives per les quals es regeix la Corporació
a l'organisme que la representi.

Seran President i secretari de les Juntes Generals, l'Alcalde de Barcelona

i el secretari de la Corporació a d'aquell organisme, respectivament.
A les Juntes Generals hi podran assistir, amb veu però sense vot, els

consellers, gerents i altres persones a les quals la llei atorgui aquest dret.

Article 10. La Junta General es reunirà obligatòriament i amb caràcter

d'ordinària un cop l'any, dins el primer semestre, en el dia i hora que
determini l'Alcalde a proposta del Consell d'Administració, per censurar la

gestió social, aprovar els comptes, inventari i balanç de l'exercici anterior, si

s'escau, i resoldre sobre l'aplicació de resultats,

Article 11. La Junta General extraordinària es reunirà a convocatòria de

l'Alcalde, per la seva iniciativa a a petició de membres de la Corporació que,

segons la seva legislació orgànica poden sol-licitar reunions extraordinàries i

també a instància del Consell d'Administració d'aquesta societat.
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Article 12. La Junta General, tant ordinària com extraordinària, tindrà
caràcter d'universal i, a més a més de les facultats previstes per l'article l O,
tindrà les següents:

a) Nomenar, renovar a ratificar el Consell d'Administració,

b) Fixar la remuneració dels consellers,

c) Modificar els estatuts,

d) Augmentar a disminuir el capital social.

e) Emetre obliqacions,
f) Les altres que la Llei de Societats Anònimes atribueixi a la Junta

General.

Article 13. S'estendrà acta de cada una de les reunions de la Junta
General, que serà aprovada i constarà en els termes i manera en què hagin de

ser-ho les de la Corporació a organisme actuant i s'inscriuran en un llibre

especial d'actes de la Junta General de la societat, amb la signatura del

President i del secretan.

Els acords, un cop adoptats, i després d'aprovada l'acta, seran executius,
llevat d'una disposició legal contrària,

Secció Segona. El Consell d'Administració

Article 14. L'òrgan de gestió i representació permanent serà el Consell
d'Administració, compost per un nombre de membres determinat per la Junta
General, no superior al màxim permès per les lleis administratives aplicables
ni inferior a quatre, Els consellers seran designats per la Junta General entre

persones que reuneixin les condicions exigides per les disposicions adminis
tratives vigents a l'Ajuntament de Barcelona per a les societats privades
municipals, Els membres de la Corporació podran formar part del Consell fins
un màxim de la seva meitat. La Junta General podrà assignar als consellers
una remuneració fixa,

En tot cas formarà part del Consell d'Administració, com a vocal nat, el

Delegat dels Serveis de Transports de l'Ajuntament de Barcelona, si aquest
càrrec existís, Quant a la representació dels treballadors en el Consell,
s'estarà a allò que, en cada moment, disposin les lleis vigents sobre la ma

tèria,

Article 15. Els consellers seran elegits per períodes no inferiors a dos

anys ni superiors a sis, La primera renovació tindrà lloc en el transcurs de la
meitat d'aquest període, cessant la meitat des designats, i si fos un número
senar, la meitat més un, designats per sorteig, i la resta en la següent
renovació a l'acabament del seu període normal, i així successivament. Si el
Consell estigués constituït preceptivament per grups de membres de dife
rents condicions, les regles anteriors s'aplicaran a cada grup per separat.

Article 16. Si durant el termini per al qual van ésser nomenats els

administradors es produïssin vacants, el Consell podrà designar les persones
que hagin d'ocupar-les i tinguin les condicions preceptuades, sotmetent
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aquests nomenaments a la primera Junta General que se celebri per a la seva

ratificació o designació d'altres persones, i cessaran el dia en què li hagués
correspost fer-ho al que substitueixen.

Si la vacant produïda estigués coberta per un administrador que tingués
el caràcter de regidor de l'Ajuntament de Barcelona, el Consell haurà de

designar la persona que l'hagi d'ocupar entre els membres de la Corporació.
En cap cas no podran ser nomenats consellers aquells en els quals concorrin

circumstàncies que, en el seu cas, els incapacitin per a l'exercici del càrrec

de conseller o bé hi siguin incompatibles.

Article 17. La Junta General designarà entre els consellers el President i

fins a dos vice-presidents que pel seu ordre el substitueixin. Quan aquests

manquin, el Consell designarà el conseller que hagi de suplir el President.

Així mateix, el Consell nomenarà la persona que hagi de tenir el càrrec

de secretari.

Article 18. El President és l'òrgan executiu del Consell d'Administració i

amb aquest caràcter representarà la societat en judici i fora d'ell, podent

comparèixer sense necessitat de previ i especial poder davant tota classe de

jutjats i tribunals, Estat i corporacions i altres ens públics, i davant tota classe

de persones privades, físiques o jurídiques, fins i tot el Banco de España i les

seves sucursals. També podrà atorgar les substitucions necessàries per al

compliment d'aquests fins.

El vice-president primer i en el seu defecte el segon, substituiran el

President en casos d'absència, malaltia o qualsevol altra impossibilitat, amb

totes les seves atribucions, essent vàlida la seva sola afirmació d'estar exercint

la presidència, sota la seva personal responsabilitat i sense haver de justificar

qualsevol d'aquelles circumstàncies.

Article 19. El Consell es reunirà mensualment, sense perjudici que ho

faci sempre que ho exigeixi l'interès de la societat, mitjançant convocatòria del

President o de qui el substitueixi. També serà convocat pel President del

Consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim, tres consellers de la societat, en

la qual s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia. El President

convocarà el Consell d'Administració dins el termini de set dies a partir del

rebut d'aquesta sollicitud, havent de figurar en l'ordre del dia els extrems

assenyalats pels sollicitants, sense perjudici que, si el President ho creu

convenient pugui, introduir en aquest ordre del dia altres punts al seu lliure

albir.
El Consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió,

presents o representants, la meitat més un dels seus components. Els acords

s'adoptaran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la sessió i, en

cas d'empat, decidirà el vot del President. El President podrà sollicitar Ia

presència de funcionaris municipals o persones que pertanyin a la plantilla de

l'empresa, perquè, com assessors, puguin assistir a les seves deliberacions

amb veu però sense vot.

Si hi assisteix l'Excm. Alcalde, i no és membre del Consell, serà President

d'honor de la reunió.
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I
ra Article 20. Els acords del Consell d'Administració es consignaran en
�s actes transcrites en eillibre corresponent i seran signades pel President a qui

el representi, i el secretari.
�s En el cas d'absència a impossibilitat del secretari, assistirà a les reunions i
le aixecarà la corresponent acta el gerent a eilletrat de l'empresa que determini

p. el Consell d'Administració.
ID

Article 21. El Consell d'Administració té les més àmplies facultats per
a la gestió dels negocis de la societat i la seva representació en tots els
assumptes pertanyents ailliurament a tràfic de l'empresa.

Amb aquest fi, podrà fins i tot, alienar, gravar i hipotecar a executar tots i

qualsevol actes de rigorós domini i lliure disposició, fins i tot respecte
d'immobles, així com dirimir qüestions a sotmetre-les a arbitratges de dret a

equitat, comparèixer en judici davant tota classe d'autoritats i tribunals,
sempre que aquests actes no estiguin especialment reservats per la llei a la

competència de la Junta General.
ó i Amb total independència del paràgraf anterior i sense cap menysteni-l'nt ment envers ell, s'enuncien tot seguit les següents atribucions del Consell
':le d'Administració:
se a) L'elaboració abans de l'i d'octubre de cada any del pressupost de
es l'empresa per a l'exercici a exercicis següents, atenent al seu pla d'actuació,
al que s'elevarà a l'Ajuntament de Barcelona per tal que siguin tinguts en compte

per aquesta entitat als efectes que procedeixin.
el b) Les deliberacions sobre normativa laboral i règim econòmic del
ab personal de la societat, podent acordar a aquest efecte regles generals a de
int caràcter especial.
ar c) L'atenció a les despeses imprevistes que es presentin a efectes

d'introduir la pertinent modificació en el pressupost de l'empresa.
d) L'aprovació de les clàusules a què s'hauran de sotmetre els diferents

ho règims de concurs per a la prestació de serveis de tercers a adquisició de
lei materials per a la societat.
lei e) L'elevació de propostes a l'Ajuntament de Barcelona perquè siguin
en tingudes en compte en aquells assumptes de competència municipal que
�nt puguin afectar directament a indirectament l'activitat de la societat.
lei

en

la
de

Article 22. Sense perjudici del que estableix l'article 18, el Consell
d'Administració podrà delegar parcialment les facultats de la seva competèn
cia en diferents comitès a comissions formats pel nombre de consellers que
cregui convenients, fixant les seves atribucions i, sense perjudici d'això,
atorgar les delegacions que estimi oportunes a persones que pertanyin al Con
sell.

No podrà ser objecte de delegació la rendició de comptes i la presentació
de balanços a la Junta General, ni les facultats que aquesta concedeixi al
Consell, salvant que hi fos expressament autoritzat.

La delegació permanent d'alguna facultat del Consell requerirà per a la
seva validesa el vot favorable de les dues terceres parts dels components del
Consell i no produirà efecte fins a la seva inscripció en el Registre Mer
cantil.
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Secció Tercera. Del director o gerent

Article 23. El Consell d'Administració nomenarà un director a gerent, o

més, que reuneixin les condicions legals,
En l'acord del nomenament es faran constar les atribucions que se li

confereixen, jerarquia en el seu cas, la seva remuneració, els terminis i causes

de finiment de les seves funcions i tot allò necessari per a atorgar en el seu

favor poders de representació de la societat amb les facultats que siguin
oportunes per a la seva comesa,

Article 24. El director a gerent podrà assistir per tal d'ésser informat,
amb veu i sense vot, a les reunions del Consell d'Administració i de comissions
a comitès delegats, llevat el cas que el Consell disposés fer-ho d'una altra
manera pels motius que estimés convenients, segons el seu criteri, sense que
en cap cas hagi de donar cap explicació sobre això,
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CAPÍTOL IV. DELS BALANÇOS I DIVIDENDS

Article 25. L'exercici social coincidirà amb l'any econòmic de l'Ajunta
ment de Barcelona, segons les lleis,

Article 26. Dins dels quatre mesos següents al tancament de l'exercici

social, el Consell d'Administració formularà legalment l'inventari balanç, el

compte de pèrdues i guanys, la memòria explicativa i proposta d'aplicació de

resultats, en el seu cas, documents que prèvia la censura administrativa, si

estigués establerta, elevarà a l'Alcalde per a la convocatòria de la Junta
General ordinària,

Article 27. Durant els quinze dies anteriors al de la celebració de la

Junta General ordinària, els seus membres podran examinar en el domicili

social els documents als quals fa referència l'article anterior,

Article 28. Els beneficis líquids, després de cobertes les càrregues
financeres i les amortitzacions de material industrial previstes per la llei i

altres que acordi la Junta, es destinaran:

a) Un deu per cent de la resta, a la creació d'un fons de reserva, que
serà obligatori fins que arribi al vint-i-cinc per cent del capital.

b) El romanent, si n'hi hagués, es repartirà atribuint un noranta per cent

a les accions com a divident, i el restant deu per cent, com a fons de previsió,
que quedarà a disposició del Consell,

c) Si els productes líquids no arribessin en cap exercici a donar el vuit

per cent del capital desemborsat, es podrà completar el fons de reserva si hi

hagués la quantitat necessària,

Article 29. El que ve preceptuat en l'article anterior està condicionat pel
que disposa l'article 106 de la Llei de Règim Jurídic de Societats Anònimes i

altres disposicions que siguin d'aplicació, a l'estricta observànça de la qual
queda condicionada la distribució de beneficis socials,



CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

, o Article 30. La societat es dissoldrà per les causes expressades en

l'article 150 de la vigent Llei de Societats Anònimes i altres legals que siguin
li d'aplicació,

En el cas de pèrdues, no tindrà lloc la dissolució si l'Ajuntament fa

l'aportació necessària per a restablir l'equilibri econòmic,

Article 31. Arribat el cas de dissolució de la societat, cessarà la repre
sentació dels consellers per a fer nous contractes i contreure noves obliga-

at, cions, i la Junta General que acordi la dissolució nomenarà un nombre imparell
de liquidadors que assumiran les funcions que els assigni l'article 160 de la
Llei de Règim Jurídic de les Societats Anònimes i realitzaran les operacions de

ue liquidació d'acord amb les normes establertes sobre el particular en el capítol
9 d'aquest cos legal.

Disposició addicional:

ta-

ici
el

Mentre el Consell d'Administració no acordi altra cosa, es constitueixen ja
des d'ara, la Comissió d'Assumptes Econòmics, la Comissió d'Assumptes
Sòcio-laborals i la Comissió d'Assumptes Tècnics, sense que això suposi
perjudici ni limitació al caràcter de generalitat de l'article 22 d'aquests esta
tuts,

Aquestes comissions es regiran per les següents regles:
A, Quant a la seva composició.
I. El President del Consell d'Administració ostentarà la Presidència de

les comissions que es formin en el seu si, podent delegar aquesta Presidència
la en qualsevol membre del Consell.

2, Les comissions amb caràcter de continuïtat estaran integrades per un

nombre mínim de tres membres,
3, El secretari del Consell d'Administració ho serà també de les comis

sions, podent-se delegar aquesta tasca en la persona que es cregui conve

nient. Correspon al Secretari, o a qui ocupi el seu lloc, aixecar acta, si s'escau,
de les reunions de la comissió corresponent,

[ue B, Quant al seu tuncionement.
Els temes a tractar per les comissions seran:

I. Aquells l'estudi dels quals encarregui el propi Consell, amb la finalitat
de ser tractats per ell mateix, amb millor coneixement, un cop dut a terme
l'encàrrec per la comissió,

2, Els que formin part de l'Ordre del dia d'un Consell i segons el
president d'aquest Consell sigui necessari un estudi previ de la comissió que
es tracti,

3, L'estudi i preparació dels assumptes que la comissió informativa
corresponent consideri d'interès per a l'empresa incorporar-los a l'ordre del
dia d'un Consell d'Administració per tal que aquest Consell acordi sobre
aquest tema, En aquest cas la comissió informativa de què es tracti acompa
nyarà la proposta d'inclusió en l'ordre del dia en una futura reunió del Consell,
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amb el corresponent informe-estudi i proposta d'acord, sense el menor

perjudici del Consell d'Administració quant a les seves facultats decisòries,

4, Cada una de les comissions podrà sol-licitar de l'Assessoria Jurídica
de l'empresa els assessoraments legals que consideri necessaris per a tractar

d'un tema concret.

6, A efectes del bon fi de l'estudi-informe sobre un tema determinat, el

President de la Comissió, quan ho consideri necessari o convenient, estarà
facultat per a convocar davant la comissió o sollicitar la collaboració de

qualsevol dels empleats que pertanyin a la plantilla de l'empresa,
La convocatòria personal o la sollicitud d'estudi o collaboració es faran a

través de la direcció de l'empresa amb el fi de fer compatible de la normal

marxa de l'explotació i les necessitats o conveniència de les comissions,

C, Quant a la seva competència,
L'existència de les comissions no implicarà, en cap cas, la més petita

minva de les facultats del Consell d'Administració en l'ordre decisori, reduint

se, consegüentment, el seu treball a preparar els informes que li siguin
sol-licitats o consideri de convenient elaboració i, en el seu cas, a presentar
suggeriments al Consell d'Administració sobre la inclusió en un ordre del dia

per tal que aquest Consell acordi sobre aquest extrem, però sense que hi

quedi vinculat ni pel que fa a la inclusió ni, en cap manera, quant a les

decisions que siguin de la seva competència,
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BIBLIOTECA DE CATALUNYA

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons acord
del Consell Plenari de 23 de desembre de 1986)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. La Biblioteca de Catalunya es constitueix legalment com a

entitat consorciada entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelo
na, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Catalans, de conformitat
amb els acords presos pels organismes respectius, per acomplir les finalitats
assenyalades als presents Estatuts.

Article 2. L'entitat consorciada tindrà el nom de «Biblioteca de Catalu
nya», i gaudirà de personalitat jurídica i plena capacitat per al compliment de
les seves finalitats.

Article 3. El Consorci té el seu domicili a Barcelona, al carrer del Carme
núm.47.

Article 4. l. Són finalitats de la Biblioteca de Catalunya recollir, adqui
rir, gestionar i conservar els fons documentals i bibliogràfics relatius a

Catalunya i a la llengua i cultura catalanes, la programació d'activitats
culturals i aquelles necessàries per assolir el nivell de servei públic que
correspon al primer centre bibliotecari de Catalunya que, com a Biblioteca
Nacional, té encomanada la funció establerta a l'article 7 de la Llei 3/1981, de
22 d'abril, de Biblioteques, del Parlament de Catalunya.

2. Atès el caràcter inseparable de la Biblioteca amb l'edifici on està
installada, serà també obligació del Consorci el seu manteniment i conserva

ció.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ

Article 5. Seran òrgans de govern i gestió de la Biblioteca:
- El Patronat.
- La Comissió Executiva.

- El Director de la Biblioteca.
- L'Administrador.

Article 6. El Patronat constituirà l'òrgan superior de govern, i estarà
integrat pels membres següents:

President: El Molt Honorable Sr. President de la Generalitat de Catalunya.
Vice-President lr.: El President de la Diputació de Barcelona.
Vice-President 2n.: El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

325



Vice-President 3r.: Tinent d'Alcalde de Barcelona.

Vice-President 4t.: El President de l'Institut d'Estudis Catalans,

Vocals:
Per la Generalitat de Catalunya:

- El Director General del Patrimoni Escrit i Documental.
- El Director de Coordinació Cultural.
- El Cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic.

Per la Diputació de Barcelona:
- El Diputat President de la Comissió Informativa de Cultura,
- El Cap del Servei de Cultura,
- El Cap de la Xarxa de Biblioteques Populars,

Per l'Ajuntament de Barcelona:
- El Regidor de Cultura,

Per l'Institut d'Estudis Catalans:
- El Secretari General de l'Institut.

Seran també vocals, amb veu i sense vot, el Director i l'Administrador de

la Biblioteca.

Article 7. Són competències del Patronat:

l. Nomenar el Director de la Biblioteca, a proposta de la Comissió Exe

cutiva.
Vice-President lr.: El Diputat President de la Comissió Informativa de

Cultura de la Diputació.
Vice-President 2n.: El Director General del Patrimoni Escrit i Documental

del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Vocals:

Per la Generalitat de Catalunya:
- El Cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic.
- Dos vocals tècnics de lliure designació del Departament de Cultura,

Per la Diputació de Barcelona:
- El Cap del Servei de Cultura,
- Un vocal tècnic de lliure designació de la Diputació,
- El Cap de la Xarxa de Biblioteques Populars.
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CASTELL DE MONTJUÏC

(Reglament aprovat el 15-XI-1960 en compliment d'allò que es disposa a
l'article 6 de la llei de 21 de juliol de 1960 -BOE núm. 176-)

PREÀMBUL

La cessió del Castell de Montjuïc a la ciutat de Barcelona; l'aixecament,
condicionat, de la servitud polèmica, i la inclusió dels terrenys dels glacis en
els futurs plans de parcs i jardins que hauran d'ornar els vessants nord i oest

d'aquella muntanya, ha estat un esdeveniment important que ha de permetre
transformar, amb grandesa i dignitat, el complex social, històric i fins i tot

legal que gravita sobre el castell i obrir perspectives molt favorables per a un
futur pròxim.

Certes realitats de caràcter especial han obligat a assenyalar, en la cessió
total, la determinació d'uns fins, a l'assoliment dels quals hauran de cooperar
íntimament l'autoritat militar i l'Ajuntament.

Per harmonitzar i regular totes les activitats que poden sorgir, i per
unificar i preveure les interpretacions oposades que, en la realització, hauran
d'aparèixer, es crea un Patronat que ha de ser l'òrgan i guia de la consecució
d'aquells alts fins i instrument legal de la seva adaptació i evolució.

Un cos articulat on es plasmin les missions concretes, la composició del
Patronat i les normes consegüents constitueix el present Reglament.

REGLAMENT

Article 1. El Patronat del Castell de Montjuïc, creat per la llei de 21 de
juliol de 1960, constitueix l'òrgan legal que ha de canalitzar, dirigir i resoldre
la realització dels fins següents:

a) Conservar la fortalesa per a necessitats militars d'emergència i
d'honors de plaça.

b) Creació d'un museu militar que reculli l'aportació de Catalunya a

glorioses efemèrides de caràcter nacional.
c) Enaltir el record i lliçó del caiguts per Déu i per Espanya al fossat de

Santa Helena.
d) Estudiar la realització de totes les propostes que es puguin presentar

que no estiguin en contradicció dels fins anteriors.
e) Vetllar pel compliment del que es disposa en la llei esmentada sobre

la transformació de la zona de glacis i polèmica en parcs i jardins.
f) Elevar i sotmetre a l'aprovació de la Superioritat els projectes d'obres

o construccions que puguin ser autoritzades dintre els límits assenyalats en els
fins.
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g) Convertir el recinte en lloc de veneració i alegria.

Article 2. La jurisdicció del Patronat comprèn tot el recinte de la

fortalesa i li correspon també autoritzar la realització dels projectes de

l'Ajuntament de Barcelona tocant als futurs parcs i jardins a la zona polèmica i

glacis, sempre que no alterin la possible utilització defensiva de la zona.

Article 3. El Patronat es regirà per una Junta i una Comissió Permanent.

Un cap de l'exèrcit designat per l'autoritat militar actuarà de secretari de

totes dues.

Article 4. La composició dels membres del Patronat serà la següent:
President: Sr. Capità General de Catalunya.
Vice-president: Excm. Sr. Alcalde de Barcelona.

Vocals: Excm. Sr. Governador Militar de la plaça i província.
Excm. Sr. Delegat d'Hisenda.

Excm. Sr. General Cap d'artilleria.

Excm. Sr. General Cap d'enginyers.
Dos regidors de l'Excm. Ajuntament de Barcelona.

Article 5. La Comissió Permanent serà constituïda per l'Excm. Sr. Go

vernador Militar de la Plaça i Província, els dos regidors de l'Excm. Ajunta
ment de Barcelona, l'Excm. Sr. General Cap d'enginyers.

Article 6. La Junta en ple constitueix l'òrgan de govern del Patronat.

Tindrà les funcions següents:
a) Aprovació de les propostes de la Comissió Permanent.

b) Resolució de les modificacions que es puguin acceptar.

c) Aprovació de totes les activitats es derivin del funcionament del

Museu Militar.

d) Proposar a l'Excm. Sr. Ministro del Ejército el nomenament del

Director del Museu Militar.

e) Aprovació del Reglament del Règim Intern del Museu Militar.

f) Exaltació del record i la lliçó dels immolats per Déu i per Espanya.

g) Aprovació de nomenaments de personal per al Museu Militar.

h) Aprovació de mesures de premi o correcció d'aquest personal.

Article 7. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Proposar la constitució d'un Museu Militar.

b) Proposar el nomenament de personal per al funcionament del Mu-

seu.

c) Proposar reglamentacions de visites i funcionament intern i modifica

cions que les circumstàncies aconsellin.

d) Proposar el règim econòmic de les visites.

e) Execució de les propostes aprovades.

Article 8. L'Ajuntament de Barcelona atendrà les despeses que origini
la constitució del Museu Militar i l'execució de les obres necessàries per a
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recuperar l'estil arquitectònic del castell i per a atendre les necessitats
militars d'honors de plaça.

Article 9. El pressupost d'atencions anuals per al Museu Militar anirà a

càrrec de l'Ajuntament; el Patronat es reserva el dret d'aprovar les tarifes
econòmiques dels visitants.

Article 10. Totes les reunions del Ple tindran lloc al Castell de Montjuïc
a a Capitania General, i els càrrecs de la Junta i Comissió Permanent del
Patronat seran honorífics.

Article 11. Correspon a la Presidència de la Junta:
a) Convocar, presidir i suspendre les sessions.

b) Dirigir i inspeccionar les installacions.
e) Rebre, estudiar i sotmetre a la Junta totes les propostes que li siguin

presentades per entitats oficials i particulars de caràcter cultural, artístic i
històric que no estiguin en contradicció amb els fins.

d) Representar el Patronat.

e) Orientar la tasca de la Comissió Permanent.
f) Donar compte a l'Excm. Sr. Ministro del Ejèrcito, mitjançant la trame

sa de l'acta corresponent, dels assumptes tractats a les reunions de la Junta.
g) Cursar a l'Excm. Sr. Ministro del Ejército, per a la resolució que

s'escaigui, els assumptes que no siguin de la competència de la Junta pel fet

d'apartar-se dels fins específics del Patronat.

Article lZ. Correspon a la vice-presidència:
a) Representar la ciutat al Patronat.
b) Presentar en nom de l'Ajuntament totes les propostes que aquest

formuli per a la consecució dels fins assenyalats relatius a la urbanització i
Museu Militar.

e) Provocar l'estudi de totes les millores que es puguin presentar en els
plans d'urbanització de la periclitada zona polèmica.

Article 13. Correspon al secretari:
a) Cursar les convocatòries de les reunions de la Junta.
b) Assistir a les reunions del Ple i de la Comissió Permanent.
e) Aixecar acta de les reunions, les quals subscriurà juntament amb el

President.

d) Actuar com a fedatari de tots els actes i acords.
e) Suggerir propostes de tota mena.

f) Ser el cap de les oficines i serveis de caràcter militar del castell.
g) Redactar i sotmetre a aprovació de la Junta la memòria anual de totes

les activitats desenvolupades pel Patronat.
h) La difusió de la memòria, l'abast de la qual establirà la Junta.

Article 14. Correspon al Director del Museu:
a) Proposar a la Comissió Permanent la constitució del Museu Militar

que reculli trofeus de gestes nacionals vinculades a Catalunya.



b) Vetllar pel manteniment de l'ambient històric de cada sala.

c) Presentar a la Comissió Permanent qualsevol proposta d'adquisició,
canvi a modificació de trofeus amb destinació al Museu.

d) Regir les oficines de funcionament del Museu.

e) Demanar autorització per a la celebració de conferències, divulgació
de fullets i qualsevol activitat de tipus cultural que enalteixi la fortalesa.

Article 15. El Ple es reunirà en sessió extraordinària quan el convoqui la

Presidència, o a petició de quatre vocals. Les reunions es convocaran amb una

antelació mínima de tres dies.

Article 16. Perquè els acords del Ple siguin vàlids, hauran de ser-hi

presents almenys dos terços dels seus membres, i en tot cas el President.
L'assistència dels vocals serà personal i no podran ser representats ni

delegar el vot en ningú més.
Com que la funció de vocal del Patronat és conseqüència de l'exercici

d'un càrrec, quan la persona que l'ocupa sigui rellevada, ni que sigui amb

caràcter accidental, també ho serà a la vocalia del Patronat.

El President i el vice-president no podran ser substituïts més que en cas

de cessament definitiu en els seus càrrecs.
Tant les votacions del Ple com les de la Comissió Permanent es decidiran

per majoria dels vots presents, i en cas d'empat pel respectiu president.
El secretari assistirà a les sessions amb veu, però sense vot.

Article 17. El President del Patronat podrà en tot moment delegar en

qualsevol vocal militar la inspecció de qualsevol servei relacionat amb els alts
fins de la defensa nacional.

Article 18. Tots els vocals podran presentar a la Junta qualsevol projecte
que compleixi els fins del Patronat.
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CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
CASA DE CARITAT

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons
acord del Consell Plenari de 4 de març de 1988)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

* Article 1. El Consorci del «Centre de Cultura Contemporània de Barce
lona Casa de Caritat», està constituït per la Diputació de Barcelona i l'Ajunta
ment de Barcelona com a entitats fundadores i pel Ministeri de Cultura, que
s'incorpora a ell atès el caràcter singular i específic del Projecte que consti
tueix l'objecte de l'associació.

Així mateix, podran incorporar-se a l'esmentat Consorci la Generalitat de

Catalunya i altres administracions territorials, prèvia adopció dels correspo
nents acords en els que s'estructuri la forma en què es produirà l'assenyalada
incorporació i les obligacions que s'assumeixen.

Article 2.* L'entitat consorciada, institució de caràcter administratiu,
s'anomenarà «Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Cari
tat», i gaudirà de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compli
ment dels seus fins.

Article 3. El domicili de l'entitat consorciada resta establert a la ciutat
de Barcelona, al carrer Montalegre, núm. 6.

Article 4. L'entitat consorciada començarà a realitzar les seves funcions
el dia de la seva constitució i tindrà una durada indefinida.

Article 5. l. Són fins del Consorci:
- Aglutinar i difondre aquelles tendències més innovadores, dins de l'àmbit

de les arts i del pensament.
- Impulsar totes les formes d'expressió artística i de reflexió humanística,

així com tot aquells aspectes incardinats dins el procés de creació,
producció i difusió de la cultura; i

- Potenciar els mecanismes de comunicació, interrelació i coneixement
entre les iniciatives culturals contemporànies del país i, en particular, de la
ciutat de Barcelona i els moviments creatius contemporanis internacionals
-especialment dins del marc europeu-.

I, en particular:
- Fomentar les iniciatives dins de l'àmbit de les arts plàstiques i de les

disciplines urbanístiques, de l'anàlisi de l'arquitectura i el disseny, de les

el Modificat segons acord del Consell General del Consorci de 31-10-90
(aprovació pel C.P. de l'Ajuntament de Barcelona de 25-1-91).

331



noves fórmules d'expressió audiovisual i del de la reflexió filosòfica i huma
nística;

- Impulsar idees i projectes artístics sorgits de la iniciativa creadora dels
ciutadans;

- Desenvolupar una funció activa en ordre a l'extensió del consum de béns
culturals a tots els sectors de la societat; i

- Atendre la programació d'iniciatives d'interès internacionalles quals per
metin situar la ciutat de Barcelona dins els circuits culturals internacionals
i, al mateix temps, revaloritzar el seu patrimoni artístic .

• Article 5. 2. Atès el caràcter de corresponsabilitat que ostenten la

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, entitats integrants del
Consorci, en relació a l'espai on s'ubica aquest -Antiga Casa de Caritat-, el
Consorci detentarà la titularitat dominical de l'esmentat espai i, conse

qüentment, li correspondrà adoptar els pertinents actes de disposició
d'aquests espais en especial els relatius a la cessió del dret de superfície
sobre l'espai en el qual hagin d'edificar les diferents entitats i institucions
que es constitueixin, com a promotores i gestores de les diferents previ
sions establertes al Pla d'Equipament i Instal-Iacions de l'Àmbit de la Casa
de Caritat.

Article 6. L'entitat consorciada gestionarà els seus serveis d'acord amb
les formes previstes a la Legislació de Règim Local.

CAPÍTOL Il. RÈGIM ORGÀNIC

Article 7. Seran òrgans de govern i gestió de l'entitat consorciada:
- El Consell General;
- La Comissió Executiva; i
- El Director General.

Article 8. El Consell General constituirà l'òrgan de govern, mitjançant el

qual haurà de regir-se el Consorci, i amb capacitat per adoptar quantes
resolucions estimi escaients per al bon funcionament i assoliment dels seus

fins.

*Article 9. l. El Consell General estarà integrat per un President, dos

Vice-presidents i disset vocals, designats tres pel Ministeri de Cultura, set per
la Diputació de Barcelona i set per l'Ajuntament de Barcelona.

2. Correspondrà la Presidència i una Vice-presidència, mitjançant torn

rotatori, d'any en any, a l'Alcalde de Barcelona i al President de la Diputació
de Barcelona. L'altra Vice-presidència serà exercida per un representant del

Ministeri de Cultura.

(') Modificat segons acord del Consell General del Consorci de 31-10-90 (aprova
ció pel C.P. de l'Ajuntament de Barcelona de 25-1-91).
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Article 10. Correspondrà al Consell General:
1. Dirigir i supervisar les diferents àrees i línies d'actuació en ordre a la

realització de les finalitats del «Centre de Cultura Contemporània de la Casa

de Caritat».
2. Impulsar la realització del programa de desenvolupament del Centre,

garantint la correcta actuació de tots els organismes associats.

3. Aprovar el Pressupost, així com les seves modificacions.
4. Disposar i alienar béns i drets del Consorci i transigir sobre ells.

5. Nomenar Director General de l'entitats consorciada, a proposta de la

Comissió Executiva.

6. Censurar els comptes.
7. Aprovar les propostes d'integració de nous organismes al Consorci.

8. Modificar els Estatuts.

9. Aprovar la normativa general en desenvolupament de les disposi
cions estatutàries.

10. Dissoldre el Consorci.

'Article 11. 1. El Consorci serà gestionat per la Comissió Executiva la

qual estarà constituïda per un màxim de deu membres, elegits respectant la

proporcionalitat de la composició del Consell General.
2. El President del Consell General ho serà també de la Comissió

Executiva, si bé podrà delegar la mencionada Presidència en un Vice

president.
3. Així mateix, formaran part de la Comissió Executiva els dos Vice

presidents, els quals podran delegar en una altra persona.

Article 12. Els membres de la Comissió Executiva exerciran el seu

càrrec pel termini determinat a l'acte del seu nomenament, fins un màxim de

quatre anys, i podran ésser reelegits indefinidament.

Article 13. El President, o qualsevol altre membre de la Comissió

Executiva, podrà sol·licitar la presència dels càrrecs directius, o d'altres

persones que consideri escaients, perquè assisteixin, amb veu i sense vot, a

les reunions d'aquesta, a fi i efecte d'informar o assessorar en relació als

assumptes que es tractin.

Article 14. Correspondrà a la Comissió Executiva:

l. Tenir cura de la coordinació de les distintes activitats, així com de la

interrelació entre les diferents Unitats Operatives.
2. Vetllar pel manteniment general de les installacions i equipaments de

l'entitat consorciada.

3. Assegurar el correcte funcionament de les estructures del servei a

l'usuari.
4. Elaborar i desenvolupar el Pressupost.
5. Exercitar accions judicials i administratives.

(') Modificat segons acord del Consell General del Consorci de 31-10-90 (aprova
ció pel C.P. de l'Ajuntament de Barcelona de 25-1-91).
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6. Retre comptes davant el Consell General.
7. Aprovar la plantilla i nomenar el personal que la integri.
8. Aprovar les tarifes per a la prestació de serveis.
9. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments, sempre

que la seva quantia excedeixi del S% dels recursos ordinaris del Pressupost
del Consorci, o afecti a més d'un exercici econòmic.

lü. Autoritzar despeses dins ellímit fixat al Pressupost.
II. Aprovar la programació d'activitats.

12. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Consorci.
13. Aprovar els convenis amb les diferents entitats que s'han d'establir

al recinte i, especialment, quan correspongui fer-los cessió del dret de super
fície.

14. Exercir totes aquelles atribucions no reservades especialment per
aquests Estatuts a d'altres òrgans.

Article 15. El Director General del Consorci assumeix la direcció del
Centre, corresponent-li les competències següents:

1. Executar els acords del Consell General i de la Comissió Executiva.
2. Organitzar i supervisar els serveis.

3. Elaborar els programes culturals i gerencials que permetin el correc-

te desenvolupament del Centre.
4. Assumir la representació oficial del Centre.
S. Exercir l'autoritat superior en matèria de personal.
6. Contractar obres, serveis i subministraments, sempre que la seva

quantia no excedeixi del S% dels recursos ordinaris del Pressupost del

Consorci i que siguin de durada inferior a un any.
7. Gestionar econòmicament el Centre i ordenar els pagaments.
8. Les restants atribucions que el Consell General i la Comissió Executi

va li encomanin.

CAPÍTOL III. RÈGIM FUNCIONAL

*Article 16. El Consorci comptarà amb un Secretari i un Interventor, els

quals assistiran, amb veu i sense vot, a les reunions tant del Consell General
com de la Comissió Executiva. Aquests càrrecs seran exercits per personal de

l'Ajuntament o de la Diputació legalment habilitats.

Article 17. El règim de convocatòria i desenvolupament de les sessions,
així com el d'adopció d'acords, s'acomodaran a allò que es preveu a la

legislació de Règim Local.

Article 18. El Consell General es reunirà, prèvia convocatòria del

President, dos vegades a l'any en sessió ordinària. Quan circumstàncies

n Modificat segons acord del Consell General del Consorci de 31-10-90 (aprova
ció pel C.P. de l'Ajuntament de Barcelona de 25-1-91).

334



excepcionals ho requereixin, el President podrà convocar sessió extraordinà

ria per pròpia iniciativa, a a petició d'un terç dels seus membres.

Article 19. La Comissió Executiva es reunirà en sessió ordinària, com a

mínim, cada dos mesos i, sempre que motivacions especials ho requereixin,
prèvia convocatòria del President, en els casos en què aquest ho estimi adient,
o quan ho sollicitin dos dels seus membres.

Article 20. La convocatòria per a la celebració de les sessions de

qualsevol dels seus òrgans colleqiats es comunicarà per escrit a cadascun de

llurs respectius membres, amb un mínim de cinc dies d'antel·lació respecte la

data en què aquelles hagin de celebrar-se, amb l'excepció dels casos d'urgèn
cia.

Article 21. La convocatòria expressarà lloc, dia i hora, així com tots els

assumptes que hagin de tractar-se, fent constar, així mateix la data en la qual,
si fos escaient, i mitjançant un termini mínim de vint-i-quatre hores, haurà de

reunir-se l'òrgan en segona convocatòria.

Article 22. Per a la validesa dels acords hauran d'ésser-hi presents a

representats la meitat més un dels membres de l'òrgan col·legiat. Els

acords es prendran per majoria de vots, llevat dels casos en què la Llei a

els Estatuts exigeixin un «quorum» superior, i seran transcrits a un Llibre

d'Actes.

Article 23. Podran adoptar-se acords sobre aquelles qüestions que, no

essent-hi incloses a l'ordre del dia, tinguin relació directa a indirecta amb les

que figurin en ell i siguin admeses a discussió pel President.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 24. El règim econòmic-financer del Consorci serà l'establert a la

normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels
seus recursos econòmics.

Article 25. Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposarà dels

recursos següents:
- Aportacions dels ens consorciats.
- Aportacions de les entitats establertes al recinte.
- Rendiment dels seus serveis.

- Subvencions i d'altres ingressos de dret públic a privat i, en especial, els

procedents d'iniciatives de mecenatge i esponsorització.

Article 26. 1. Les despeses de conservació i entreteniment dels ser

veis i elements comuns del Centre seran cobertes amb les aportacions de les
entitats establertes en ell, d'acord amb els coeficients de participació fixats en

el corresponent contracte de constitució del dret de superfície.
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'2, Les despeses de primera installació originades per les infrastructu
res i elements comuns del Centre seran satisfetes per les entitas consorciades
en les proporcions que es pactin per cadascun dels projectes que en el seu

dia s'aprovin,
"3, La Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona aportaran

anualment una quantitat igual per atendre les despeses corrents originades
pel funcionament i les activitats del Centre, L'aportació del Ministeri de
Cultura serà, com a mínim, igual a la dels altres ens consorciats,

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 27. La dissolució del Consorci es produirà:
l. Per disposició legal.
2, Per impossibilitat de complir les seves finalitats,
3, Per acord del Consell General.

Article 28. En cas de dissolució del Consorci, cessarà la representació
de tots els òrgans per realitzar nous contractes i contreure noves obligacions,
nomenant-se, a l'efecte, una Comissió Liquidadora,

Article 29. La Comissió Liquidadora procedirà a dividir els béns del

Consorci, tant el sòl com els drets edificatoris, fins i tot els revertibles derivats
dels drets de superfície, entre les entitats consorciades, d'acord amb els

coeficients establerts a l'art. 26 d'aquests Estatuts,

CAPÍTOL VI. REFERÈNCIA A LLEIS

Article 30. La remissió que a aquests Estatuts es fa a les normes legals
s'entendrà referida a les successives que interpretin, ampliïn, condicionin,
substitueixin, modifiquin o deroguin les vigents,

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Consell General, en el termini màxim d'un any, a comptar des de la

vigència d'aquests Estatuts, aprovarà un Reglament de Règim Interior per a la

regulació de l'organització i funcionament intern del Centre,

(') Modificat segons acord del Consell General del Consorci de 31-10-90 (aprova
ció pel C,P, de l'Ajuntament de Barcelona de 25-1-91),

(") Afegit segons els mateixos acords,
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CENTRE D'ESTUDIS OLÍMPICS I DE L'ESPORT

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons acord
del Consell Plenari de 26 d'octubre de 1990) (GM de 30-12-90)

I. DISPOSICIONS GENERALS

Article Ir. El Consorci Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport és una

entitat de dret públic constituïda per al compliment de les seves finalitats per
les institucions públiques i privades següents:

- Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria General de l'Esport.
- Universitat Autònoma de Barcelona,
- Comitè Olímpic Espanyol.
- Ajuntament de Barcelona,
- Diputació de Barcelona,

Article In. 1. El Consorci té com a finalitat primordial fomentar l'estudi
i la recerca referent a l'àmbit del moviment olímpic i de tots aquells temes

relacionats amb la cultura esportiva,
2, Per a l'assoliment d'aquests objectius, seran mitjans específics del

Consorci, a títol enunciatiu, els següents:
a) La realització d'estudis, informe i propostes referents al tema olímpic i

a l'esport.
b) La potenciació i execució de programes d'investigació i recerca

sobre els diferents aspectes de l'olimpisme i l'esport.
c) L'organització de cursos i seminaris per a la formació d'especialistes

en la matèria,

d) La collaboració amb institucions, públiques o privades, relacionades
amb l'olimpisme,

e) La constitució d'un fons informatiu i de documentació dins el seu

respectiu camp d'interès,
I, en general, totes les activitats que puguin contribuir a l'assoliment dels

objectius del Consorci,

Article 3r. Aquest Consorci té caràcter indefinit i es regirà pels pre
sents estatuts, En allò que no hi sigui previst serà d'aplicació l'ordenament
jurídic general.

Article 4t. Aquest Consorci té personalitat i capacitat jurídiques plenes i
d'obrar per aconseguir els seus fins sense altres limitacions que les establer
tes en aquests estatuts i en les disposicions legals vigents,

Article 5è. El domicili del Consorci s'estableix a l'Edifici B del campus
de la Universitat Autònoma de Barcelona,

El domicili podrà ser variat, dins de Catalunya, per acord del Consell de
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Govern, quan calgui establir dins d'aquest territori altres seus o llocs de tre
ball.

II. ÒRGANS DE GOVERN

Article 6è. El govern, l'administració i la representació del Consorci
Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, correspondran, d'acord amb la
distribució de competències que s'estableix en aquests estatuts, al Consell de
Govern, a la Comissió Executiva, al President i al Director.

El Consell de Govern

Article 7è. l. El Consell de Govern és l'òrgan suprem de deliberació i

govern del Consorci i està integrat per:
- President: el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- Vice-presidents: un per entitat consorciada.
- Vocals: un per institució consorciada.
- El director: amb veu i sense vot.

2. Els càrrecs de Vice-president, Vocal i Director tindran una durada de

quatre anys, al termini de la qual és procedirà a la renovació d'aquests
membres del Consell, si bé els membres cessants podran ser novament

reelegits per un nou període. Si algun representant cessa abans d'exhaurir el

seu mandat, l'entitat que l'havia designat procedirà a la seva substitució pel
temps que mancava al que ha cessat.

El nomenament dels Vice-presidents i dels Vocals serà fet per les respecti
ves entitats de conformitat amb el procediment legal que els sigui d'aplicació.
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Article 8è. Són atribucions del Consell de Govern:

a) L'aprovació de les línies generals d'actuació.

b) L'aprovació del pressupost.
c) L'aprovació de l'estat de comptes.
d) La proposta de modificació dels estatuts.

e) La proposta de dissolució i liquidació del Consorci.
f) Els actes de disposició del patrimoni del Consorci.

g) El nomenament del director.

h) L'exercici d'accions judicials.
i) L'aprovació de la participació d'altres Institucions al Consorci.

j) El nomenament del secretari del Consorci.

El President del Consorci

Article 9è. El President del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport serà
el rector de la -Universitat Autònoma de Barcelona i li correspondran les

funcions següents:
a) Representar judicialment i administrativament el Centre d'Estudis

Olímpics i de l'Esport, i el fet de poder conferir manaments per a l'exercici de

l'esmentada representació,



b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell de

Govern, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb el seu vot de quali
tat

e) Formar l'ordre del dia de les sessions del Consell de Govern.

d) Propasar al Consell de Govern, dins el primer trimestre de cada any,

per a la seva aprovació el projecte de pressupost ordinari d'ingressos i

despeses. I sotmetre-li, també dins el primer trimestre, la liquidació del

pressupost de l'exercici anterior.

El Director

Article lOè. La direcció acadèmica del Consorci correspon al Director,
el qual serà designat pel Consell de Govern, a proposta del Rector de la

Universitat Autònoma de Barcelona, entre professors de l'esmentada universi

tat, per un període de quatre anys, prorrogable. El Director assistirà a les

reunions del Consell de Govern, amb veu i sense vot.

Article llè. Són funcions del Director:

a) Dirigir les tasques d'ordre acadèmic i científic que realitza el Con
sorci.

b) Administrar els béns i el patrimoní del Consorci segons les previsions
del Consell de Govern.

e) Redactar el projecte del pla anual d'activitats i elaborar la seva

memòria per presentar-la al Consell de Govern.

d) Formular l'avantprojecte de pressupost ordinari anyal.
e) En general, totes aquelles activitats que es derivinde l'exercici de la

seva funció directiva i que redundin en benefici del Consorci.

f) Proposar al Consell de Govern el nomenament del Secretari.

El Consell Executiu

Article 12è. l. El Consell Executiu serà l'òrgan permanent del Consell

de Govern amb les funcions delegades que aquest li atribueixi, amb indepen
dència de les funcions atribuïdes al Director a l'article Il.

2. El Consell Executiu estarà integrat per un representant de cada
entitat consorciada. El presidirà el representant de la Universitat Autònoma de

Barcelona.
Actuarà com a Secretari qui exerceixi aquest mateix càrrec al Consorci.
El Consell Executiu es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre, en la

data i hora en què el convoqui el seu President. Es reunirà també preceptiva
ment quan ho demani com a mínim un terç dels seus membres. El Consell
Executiu es reunirà en primera convocatòria, quan assisteixin a la reunió dos

terços dels seus membres. En segona convocatòria, com a mínim una hora

després de l'assenyalada per a la primera, quan assisteixin, presents a substi

tuïts, la meitat dels seus membres de dret, inclòs el seu President a substitut.
Serà necessària en tot cas la presència del President a del seu substitut.

Els acords del Consell Executiu s'adoptaran per majoria de vots i. en cas

d'empat, decidirà el President amb el vot de qualitat.
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La Comissió Acadèmica

Article 13è. l. El Consorci estarà assistit per una Comissió Acadèmica
que es constituirà com a òrgan de consulta, assessorament i suport en les
qüestions pròpies del seu àmbit.

2. La Comissió Acadèmica serà presidida pel Director del Consorci i
estarà integrada per una representació de professors i experts que el Consell
de Govern determini.

III. FUNCIONAMENT

Article 14è. El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària una

vegada cada any natural per deliberar i prendre acords sobre les competèn
cies que li són atribuïdes. També es reunirà en sessió extraordinària sempre
que ho decideixi el President o ho proposi la tercera part dels seus membres.

Les entitats que participen en el Consorci nomenaran també els substituts
dels respectius representants, quan per motius de força major els titulars no

puguin exercir les seves funcions.

Article 16è. El temps mínim de la convocatòria per a qualsevol sessió
extraordinària serà de quaranta-vuit hores.

Article 15è. La convocatòria de les reunions correspon al President i
contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podrà prendre cap acord.

La convocatòria es cursarà amb deu dies d'antelació per qualsevol mitjà que
garanteixi la recepció pels interessats. Per prendre acords hauran de ser-hi

presents el President i la major part dels altres membres del Consell de Govern.

Article 17è. Els acords del Consell de Govern es prendran per majoria
dels vots presents a raó d'un vot per membre, llevat quan aquests Estatuts ho

disposin altrament. El vot no és delegable. En cas d'empat valdrà com allò que
voti el President de la sessió.

Article 18è. De cada sessió n'aixecarà el Secretari una acta que haurà
de contenir la relació dels assistents, els assumptes tractats i els acords

presos. Les actes seran transcrites al llibre corresponent i seran signades per

aquells que hagin exercit les funcions de President i Secretari.

Article 19è. El Secretari, amb el vist-i-plau del President, haurà de

certificar les actes i d'altres documents del Consorci, sempre que li ho demani
una persona autoritzada per fer-ho.

IV. RÈGIM FINANCER

Article 20è. El règim econòmico-financer del Consorci serà l'establert a

la normativa vigent per als ens públics en matèria pressupostària de tresore-
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ria, comptabilitat pública, fiscalització i control, i de gestió dels seus recursos

econòmics.
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci Centre d'Estudis

Olímpics i de l'Esport disposarà dels recursos següents:
a) Les subvencions o aportacions que pugui rebre de les entitats consor

ciades.
b) Les aportacions de tota classe procedents d'entitats públiques, priva

des, empreses i particulars.
c) Els rendiments de les activitats al mateix Centre.

d) Subvencions, llegats, donacions i d'altres ingressos obtinguts per

qualsevol altre títol admès a dret.

e) Qualsevol que li pugui correspondre d'acord amb les lleis.

Article 21è. El Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport formularà un

pressupost anual i desenvoluparà la seva tasca segons un pla global d'activi

tats, la vigència del qual s'estendrà al període que s'indiqui.

Article 22è. Les aportacions anuals per a cobrir el pressupost de

funcionament i activitats seran aprovades per acord del Consell de Govern.

Els acords que impliquin aportació o responsabilitat econòmica dels ens

consorciats requeriran per a la seva execució la ratificació dels seus òrgans
competents.

v. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DEL CONSORCI

Article 23è. Per modificar aquests estatuts caldrà el vot favorable de les

dues terceres parts del nombre legal de membres del Consell de Govern, i no

tindran efectivitat fins que no s'hagi ratificat pels òrgans competents dels ens

consorciats.

Article 24è. La separació voluntària del Consell de Govern d'alguna de

les seves entitats consorciades serà autoritzada sempre que existeixi per a

fer-ho causa justa i no siguin perjudicats els interessos generals del Consorci.

En tot cas, caldrà establir la garantia del manteniment de les aportacions
econòmiques ja aprovades.

Per tal de garantir el bon funcionament del Consorci, caldrà a més,
l'acord del Consell de Govern aprovant la retirada de l'Entitat.

Article 25è. El Consorci es dissol per:

a) Acord unànime de les entitats que l'integren.
b) Per impossibilitat legal o material d'acomplir les seves finalitats.

L'acord de dissolució determinarà, segons les normes vigents, la destina-

ció dels béns, i en cas que no es faci així el patrimoni resultant es destinarà en

tot cas a fins olímpics.

Article 26è. Els presents estatuts no entraran en vigor fins que no hagin
estat ratificats pels òrgans competents dels ens consorciats.
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Article 27è. El Consorci podrà ampliar la seva composició amb la
incorporació d'altres entitats públiques a privades amb la representació que
el Consell de Govern acordi, Serà necessari el vot favorable de les dues
terceres parts del nombre legal dels membres del Consell de Govern,

Article 28è. Es formularà un reglament intern que regularà el funciona
ment del Consell Executiu i de la Comissió Acadèmica: i d'altres punts que
convingui desenvolupar dels presents estatuts,
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COMITÈ ORGANITZADOR OLÍMPIC DE BARCELONA 92

(COOB'92)

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons acord del Consell
Plenari de 19 de febrer de 1987)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. De conformitat amb les normes 33 i 35 de la Carta Olímpica i

del pacte 6 del contracte signat el 17 d'octubre de 1986 entre el Comitè

Olímpic Internacional, el Comitè Olímpic Espanyol i l'Ajuntament de Barcelo

na, es constitueix el Comitè Organitzador dels Jocs de la XXV Olimpíada,

Article 2. El Comitè Olímpic s'anomenarà «Comitè Organitzador Olím

pic de Barcelona 92»,
La seu del COOB'92 serà la ciutat de Barcelona, podent-se establir

delegacions i oficines en altres ciutats espanyoles i estrangeres, pel millor

compliment de les seves finalitats,

Article 3. El COOB'92 és un consorci d'ens públics i d'entitats privades
sense ànim de lucre, de conformitat amb el que és disposat als articles 87 de la

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 110 del

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós

del Règim Local.

Té personalitat jurídica pròpia i independent de les dels seus membres i

plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, els quals exercirà
dins el marc del que s'estableix a la Carta Olímpica i de conformitat amb el

que s'estipula al Contracte subscrit a Lausanne el dia 17 d'octubre de 1986,

Article 4. Constitueixen el Consorci l'Ajuntament de Barcelona, el Comi

tè Olímpic Espanyol, l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya,
També podran formar part del COOB'92, aquelles altres persones públiques

o privades que, trobant-se directament interessades en els Jocs Olímpics del

1992, siguin convidades d'acord amb el procediment establert en l'article 9,

Article 5. El COOB'92 assumeix l'organització dels Jocs Olímpics de

1992, amb tots els drets, deures i obligacions que li corresponen de conformi

tat amb la Carta Olímpica i amb el contracte de 17 d'octubre de 1986,

Article 6. Constitueix el fi del consorci l'organització dels Jocs Olímpics
de 1992 i les manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic que es

determinin durant el curs de la XXV Olimpíada,
A tal efecte, podrà realitzar tot el que calgui per al compliment dels

compromisos als quals és obligat, de conformitat amb la Carta Olímpica i els

derivats del Contracte de 17 d'octubre de 1986, i totes les activitats tendents a

garantir l'èxit de l'organització dels Jocs,
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CAPÍTOL II. RÈGIM ORGÀNIC

Article 7. El Consorci estarà regit pels següents òrgans del Govern:
a) l'Assemblea General

b) la Comissió Executiva

c) la Comissió permanent
que constitueixen els òrgans col.legiats del COOB'92 assumint les funcions de
deliberació, execució i decisió previstes en aquests Estatuts.

Article 8. L'Assemblea General constitueix l'òrgan superior del
COOB'92 i estarà composta de la següent manera, per designació de les
respectives entitats consorciades:
- Ajuntament de Barcelona i altres Administracions locals: 36.

- Ajuntament, 31.
- Diputació de Barcelona, 3.
- Corporació Metropolitana de Barcelona, 2.

- Comitè Olímpic Espanyol i Unió de Federacions Catalanes: 33.
- COE,31.
- UFEC,2.

- Administració de l'Estat: 15.
- Generalitat de Catalunya: 12.
- CIO: 2.
- Cooptats. Tants com acordin les entitats consorciades.

Article 9. l. El President de l'Assemblea serà l' Alcalde de Barcelona,
essent Vice-president Ir. el President del COE, Vice-president 2n. un membre
de l'Assemblea d'entre els representants de l'Estat i Vice-president 3r., un

membre de l'Assemblea d'entre els representants de la Generalitat.
2. Els representants del COE no tindran dret de vot en les qüestions

específicament econòmiques. En l'Ordre del Dia de les reunions constarà el

dictamen de la Comissió Executiva determinant els punts que es considerin

estrictament econòmics.
3. S'entendrà vàlidament constituïda l'Assemblea amb la presència en

primera convocatòria, de la meitat més un dels membres, excepte per a la

modificació dels Estatuts a la incorporació de nous membres, per a les quals
coses es requerirà, en primera convocatòria, la presència de dos terços,
essent en ambdós casos vàlida la constitució de l'Assemblea, en segona
convocatòria, pels membres presents.

4. Els membres de l'Assemblea podran delegar per escrit llur vot en

altres membres de la mateixa assemblea. En aquest supòsit, el representant
només podrà ostentar un màxim de dos vots delegats.

5. No es podran prendre acords sobre punts que no figurin en l'Ordre

del Dia si no són declarats d'urgència, per proposta del President a per escrit

presentat com a mínim 48 hores abans de la iniciació de la mateixa assemblea
amb les signatures de, pel cap baix, un 25% dels membres amb dret de vot i

aprovada la seva inclusió per l'Assemblea.
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Article 10. Són competències de l'Assemblea General en tant que òrgan
sobirà:

a) l'aprovació, modificació i revisió dels plans i programes d'actuació

generals elaborats per la Comissió Executiva.

b) l'aprovació dels pressupostos de l'entitat, i dels estats de comptes i

balanços.
e) la modificació dels presents Estatuts.

d) l'admissió de nous membres del consorci, i dels membres de l'Assem
blea cooptats, de conformitat amb el que es disposa a l'article 4.

e) l'aprovació del reglament del Consorci.

O qualsevol altra de caire qeneral i anàloga a les anteriors.

Article Il. La Comissió Executiva està composta pels següents mem

bres, designats pel respectiu estament consorciat dels pertanyents a l'Assem
blea General:

a) el President i els tres Vice-presidents de l'Assemblea, amb el mateix

rang que a l'Assemblea.

b) hi formarà part, a més, el Conseller Delegat, amb veu i vot amb les

funcions i competències que li atorgui la Comissió Executiva o li delegui el

President d'entre els que li són pròpies.
c) Vocals:

Ajuntament de Barcelona: 6.

COE: 4.

Administració de l'Estat: 4.
Generalitat de Catalunya: 4.
CIO: 2.

Cooptats. tants com acordin les entitats consorciades.

d) El Director general i el Director de l'Àrea d'Esports, amb veu però
sense vot.

Podran assistir, amb veu però sense vot, altres càrrecs executius o

assessors, sempre per requeriment de la Comissió.

Article 12. Correspon a la Comissió Executiva l'adopció de tots aquells
acords i decisions que no estiguin expressament reservats en aquests Estatuts
a l'Assemblea General, sempre i quan no existeixi pronunciament previ d'a
questa.

Article 13. La Comissión Permanent està composta pels membres se

güents:
a) President, l'Alcalde de Barcelona.

b) El Conseller Delegat amb veu i vot, amb les funcions i competències
que li siguin atorgades per la Comissió Permanent o delegades pel President,
d'entre les que li són pròpies.

c) Vocals:

Ajuntament de Barcelona: 2.
COE: 2.
Administració de l'Estat: 2.
Generalitat de Catalunya: 2.
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Article 14. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) l'estudi i preparació de les sessions de la Comissió Executiva.
b) totes aquelels altres que li siguin delegades per la Comissió Execu-

CIO: 2.

Cooptats. tants com acordin les entitats consorciades.
d) El Director general i del Director de l'Àrea d'Esports, amb veu però

sense vot.

Podran assistir, amb veu però sense vot, altres càrrecs executius o

assessors, sempre per requeriment de la Comissió.

tiva.

Article 15. El règim de funcionament de la Comissió Executiva i de la
Comissió Permanent serà el descrit a l'article 9 i 18 per a l'Assemblea Ge
neral.

Article 16. Són funcions del President:

a) Representar al Consorci, a l'Assemblea General, a la Comissió Execu
tiva i a la Comissió Permanent davant tota classe d'ens i persones públics i

privats i especialment davant el Comitè Olímpic Internacional.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions de l'Assemblea,
la Comissió Executiva i la Comissió Permanent, dirigint les seves delibera
cions i dirimint els empats amb el seu vot de qualitat.

c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats per l'Assemblea Gene
ral, el Comitè Executiu i la Comissió Permanent.

d) Exercir les facultats especials que l'Assemblea li delegui expressa
ment.

e) En cas d'absència, el President, serà substituït pels Vice-presidents,
segons l'ordre de prelació establert a l'article 9.

f) Proposar a l'Assemblea el nomenament del Conseller Delegat, previst
als articles 11 b) i 13 b).

Article 17. L'Assemblea General es reunirà ordinàriament un cop per

any i de forma extraordinària quan ho disposi el President per pròpia
iniciativa, a per proposta de la Comissió Executiva a quan ho sollicitin, per
escrit, una tercera part dels membres d'aquella.

La convocatòria ordinària es trametrà amb quinze dies d'antelació acom

panyant l'Ordre del Dia, termini que per a sessions extraordinàries urgents es

podrà reduir a 48 hores.

Article 18. De les sessions de l'Assemblea General, se n'aixecarà acta,
la qual, un cop aprovada, serà transcrita en elllibre corresponent, signada pel
President i pel Secretari -el qual serà designat per l'Assemblea General- que
vetllaran per l'immediat compliment de les resolucions adoptades.

El Secretari, com a fedatari del Consorci, assistirà a les sessions amb veu

però sense vot, llevat del cas que fos designat d'entre els membres de

l'Assemblea, assessorarà el President i el Consorci quan en sigui requerit,
assumint aquelles altres funcions que li siguin conferidès per l'Assemblea.
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Article 19. Les anteriors normes d'organització i funcionament seran

aplicables a la Comissió Executiva i a la Comissió Permanent.

CAPÍTOL III. GESTIÓ ECONÒMICA

Article 20. Els recursos del Consorci estan constituïts per:
a) Les aportacions i subvencions atorgades per les Institucions i Entitats

integrades en el Consorci.

b) Aportacions, subvencions, auxilis i donatius d'altres entitats públiques
o privades o per particulars.

c) Els productes del seu patrimoni.
d) Les participacions en ingressos de tot tipus generats per l'organitza

ció dels Jocs Olímpics o activitats complementàries.
e) Els rendiments per serveis prestats a tercers no compresos en

l'apartat anterior.

f) Els crèdits que s'obtinguin de la Banca oficial i privada.
g) I qualssevol altres que li corresponguin de percebre.

Article 21. La Comissió Executiva elaborarà anualment el Pressupost
del Consorci, el qual haurà de ser aprovat per la majoria simple de vots de
l'Assemblea General. Amb la mateixa formalitat es trametran la liquidació de
cadascun dels pressupostos anuals, i els estats de comptes i balanços.

CAPÍTOL IV. DISSOLUCIÓ DEL COOB'92

Article 22. El COOB'92 es dissoldrà dins del termini dels sis mesos

posteriors al dia de la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de 1992, i a

partir de l'expiració d'aquest termini no podrà actuar sinó a efectes de la seva

pròpia liquidació, la qual en cap cas durarà més de 12 mesos.

Article 23. Finalitzada la liquidació del COOB'92, se sotmetrà a la
consideració del COI un informe final sobre les operacions liquidadores,
degudament verificades i auditades.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en els presents Estatuts i en qualssevol dubtes i

qüestions que es plantegin enIa seva aplicació, resoldrà la Comissió Executi
va que tindrà facultat interpretativa, podent sollicitar, per a tal menester, els
assessoraments que consideri oportuns tant a persones integrants del
COOB'92 com d'altres a qui consideri amb suficient capacitació.

La seva decisió no serà recurrible, llevat que afecti als drets de tercers.
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FIRA OFICIAL I INTERNACIONAL DE MOSTRES
DE BARCELONA (F.O.I.M.)

(Estatuts aprovats pel Consell General el 24-4-81

i pel Departament de Comerç i Turisme

de la Generalitat de Catalunya el 30-4-81)

CAPÍTOL I. DE LA FIRA OFICIAL I INTERNACIONAL DE MOSTRES DE

BARCELONA

Article 1. La Fira Oficial i Internacional de Mostres de Barcelona,

abreujadament F.O.I.M., és una institució de caràcter oficial declarada d'utili

tat pública i que sense perjudici de les facultats legalment atribuïdes al

Ministeri d'Economia i Comerç, a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament
de Barcelona i a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de

Barcelona, té personalitat pròpia i plena capacitat jurídica per a l'acompliment
dels seus objectius.

El seu domicili està establert al recinte municipal del Parc de Montjuïc de

la Ciutat de Barcelona.

Article 2. Constitueix funció essencial de la F.O.I.M. l'assegurar amb la

major amplitud possible l'acompliment dels objectius de promoció i foment del

comerç i de la indústria que li estan encomanats i, en conseqüència, per mitjà
dels seus òrgans de govern i gestió desenvolupar amb caràcter decisori la

programació, control i coordinació de totes les manifestacions comercials per

ella organitzades.

Article 3. La F.O.I.M. podrà facilitar, en les condicions que es pactin, el

seus locals com a installacions i serveis per a la celebració de congressos,

convencions, conferències, exposicions i altres manifestacions que s'organitzin
i desenvolupin de conformitat amb les disposicions legals vigents en cada cas,

i sense perjudici o menyscabament de la propietat i ús dels locals cedits per

l'Ajuntament.
'

Article 4. L'organització i funcionament de la F.O.I.M. es regirà pel
present estatut.

CAPÍTOL II. DE L'ORGANITZACIÓ DE LA F.O.I.M.

Article 5. Seran òrgans de govern de la F.O.I.M. els següents:
l. El Consell General.
2. El Comitè Executiu.

Article 6. El Consell General assumeix la més alta representació de la
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Institució firal i la seva competència s'estén als assumptes assenyalats a

l'article 8 dels presents estatuts.

El Consell General estarà constituït per:

a) L'Alcalde de la Ciutat, que el presidirà.
b) Un vice-president primer, que serà el President de la Cambra Oficial

de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona o, per delegació permanent
seva un membre del ple de la mateixa Cambra.

c) Un vice-president segon designat per l'Alcalde d'entre els represen

tats de la Corporació municipal en el propi Consell General.

d) Un representant designat pel Departament de Comerç i Turisme de

la Generalitat de Catalunya, amb veu i sense vot.

e) Catorze vocals designats com segueix:
1. Sis representants per l'Excm. Ajuntament de Barcelona d'entre els

membres del Consorci.

2. Sis comerciants i industrials designats per la Cambra Oficial de Co

merç, Indústria i Navegació de Barcelona, d'entre els membres del seu ple.
3. Dos representants designats pel Col·legi Oficial d'Agents Comercials

de Barcelona, d'entre els membres de la seva Junta de Govern, amb veu però
sense vot.

f) Els tres vocals del comitè executiu designats per la Generalitat de

Catalunya, que assistiran a les sessions amb veu però sense vot.

g) Un representant del Departament d'Indústria i Energia de la Genera

litat de Catalunya, amb veu però sense vot.

h) El Director General de la F.O.I.M., amb veu però sense vot.

Article 7. Llevat dels que siguin nats per raó del seu càrrec, els restants

membres del Consell general es renovaran cada quatre anys.
Si durant el transcurs del seu mandat algun dels vocals causés baixa en la

Corporació a entitat que representi a cessés en el càrrec en funció del qual
hagués estat designat, l'òrgan a corporació corresponent procedirà a designar
el substitut que, a efectes de la seva renovació, tindrà, l'antiguitat que

correspongui al que substitueixi.

En qualsevol moment, tant l'Ajuntament de Barcelona com la Cambra

Oficial de Comerç, Indústria i Navegació podran remoure qualsevol dels

vocals per ells designats, i procedir a una nova designació.

Article 8. Corresponen al Consell General de la F.O.I.M., a proposta del

Comitè Executiu, les funcions següents:
1. Aprovar les modificacions de l'Estatut de la F.O.I.M.

2. Donar la seva conformitat, als pressupostos anuals d'ingressos i des

peses de la F.O.I.M. i a les seves corresponents liquidacions, sotmetent-los a

les aprovacions que legalment procedeixin.
3. Aprovar l'emissió d'emprèstits i tota mena d'inversions, operacions de

crèdit i qualsevol tipus de contractes a convenis de contingut econòmic, d'una

quantia superior a cent milions de pessetes, o de durada superior a deu anys,

així com acordar-ne, si s'escau, la nullitat, rescissió, denúncia i/o resolució.

4. Designar d'entre els components del Comitè Executiu els qui hagin
d'exercir els càrrecs del Comptador i Tresorer, així com dels seus suplents.
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5. Nomenar Director General de la F.O.I.M., així com la seva remoció.

6. Fixar la política general de preus i tarifes d'utilització dels espais i

dels serveis en les manifestacions, així com de les entrades al recinte.

7. Ratificar tota mena de nomenaments efectuats pel Comitè Executiu.

Article 9. El Consell General de la F.O.I.M. es reunirà:
1. Preceptivament, en sessió ordinària, almenys dues vegades a l'any.
2. Sempre que ho disposi el seu President, o a proposta del Comitè Exe

cutiu.
.

A cada sessió el Comitè Executiu donarà compte de la tasca realitzada,
des de la darrera reunió.

A la primera sessió ordinària de l'exercici, el Comitè Executiu presentarà,
per a la seva aprovació, la liquidació dels Pressupostos d'ingressos i despeses
corresponents a l'exercici immediatament anterior, així com la Memòria de les

activitats desenvolupades durant el mateix, i en la darrera, el pressupost

d'ingressos i despeses per a l'exercici següent.

Article 10. Les sessions hauran de convocar-se amb una antelació

mínima de vuit dies, acompanyant-se a la convocatòria l'Ordre del Dia dels

assumptes a tractar i els informes o projectes que deuran ésser objecte de de

liberació.
L'assistència a les sessions del Consell General és obligatòria. No obstant,

en cas d'absència, per malaltia o altra causa justificada, els seus components

(excepte el vocal nat del qual s'assenyala la facultat delegatòria a l'article 21),

podran delegar la seva representació i vot en algun dels membres del

Consell, comunicant-ho per escrit al seu President, el qual donarà compte

d'aquesta circumstància en començar la sessió.

El consell General de la F.O.I.M. es considerarà formalment reunit, en

primera convocatòria, quan hi assisteixin, presents o representats, la meitat

més un dels seus membres. En segona convocatòria, una hora després de

l'assenyalada per a la primera, si s'hi trobessin presents o representats

almenys set dels seus membres.

En tot cas serà necesària l'assistència del President o de qui jeràrquica
ment el substitueixi,

Article 11. Els acords del Consell General de la F.O.I.M. s'adoptaran per

majoria de vots, í, en cas d'empat, decidirà el President amb vot de qua

litat.
Les votacions seran secretes quan versin sobre assumptes de caràcter

personal. En els altres casos el President resoldrà, segons la naturalesa del

tema, si les votacions han d'ésser secretes o no.

Article 12. Són funcions del president del Consell General de la

F.O.I.M.:

l. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les seves

deliberacions, així com aprovar l'ordre del dia.

2. Posar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords del Consell

General.
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3, Vetllar per l'acompliment dels acords adoptats pel Consell, encara

que la seva execució correspongui al President del Comitè Executiu,
4, Nomenar un auditor permanent municipal als objectius previstos a

l'article 39 dels presents Estatuts,

Article 13. El comitè executiu és l'òrgan permanent de govern i adrní
nistració de la F,O,I.M, amb les més àmplies facultats en l'ordre jurídic i
econòmic, llevat de les reservades al Consell General.

Estarà constituït per:
a) El President, que serà el de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i

Navegació de Barcelona, el qual podrà delegar amb caràcter permanent en

un membre del Ple de la Cambra,
b) El vice-president, que serà el vice-president segon del Consell Gene-

ral.

c) Un representant designat pel Departament de Comerç i Turisme de
la Generalitat de Catalunya,

d) Un representant designat pel Departament d'Indústria i Energia de la
Generalitat de Catalunya, amb veu i sense vot.

e) Quatre dels vocals representants de l'Ajuntament en el Consell
General, designats per l'Alcalde,

f) Quatre dels vocals designats per la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona, per a formar part del Consell General,
nomenats pel president de la dita Corporació,

g) Tres vocals designats expressament per la Generalitat de Catalunya
entre industrials o cornerciants.

h) Un dels vocals representants del Colleqi Oficial d'Agents Comercials
en el Consell General.

i) El Director General de la F,OJ,M, amb veu però sense vot.

Article 14. Els components del Comitè Executiu cessaran en els seus

càrrecs en deixar de pertànyer al Consell General.

Article 15. Correspon al Comitè Executiu les funcions que a títol enun

ciatiu i no limitatiu s'enumeren seguidament:
l. Programar les activitats de la F,O,I.M,
2, Organitzar la celebració al recinte firal de les manifestacions comer

cials, fires generals i especialitzades que consideri d'interès, en les condicions

econòmiques, data i lloc que estimi oportunes, i efectuar els corresponents no

menaments,
3, Cedir temporalment locals, instal lac ions o serveis de la F,O,I.M, per a

la celebració de reunions, congressos, convencions, exposicions i altres activi
tats, establint les condicions aplicables,

4, Regular l'ordenació interna de la F,O,I.M" la seva estructura funcional
i política general de personal i retribucions.

5, Constituir Comissions i Ponències, fixar la seva composició, competèn
cia i durada i efectuar els nomenaments corresponents,

6, a) Amb les limitacions assenyalades a l'article 8, autoritzar conces

sions sobre instal·lacions o serveis de qualsevol naturalesa que s'estableixin al
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recinte firal, fixant les condicions econòmiques per al seu funcionament, així
com les de la seva rescissió, resolució a denúncia.

b) Acordar les inversions, emprèstits i operacions de crèdit que consi
deri convenients per a la bona marxa de la institució, amb la salvetat del que
es disposa a l'article 8, apartat 3.

7. Formular i presentar a l'aprovació del Consell General els Pressupos
tos d'ingressos i despeses corresponents a cada exercici econòmic, tant

ordinaris com extraordinaris, així com les oportunes liquidacions d'uns i al
tres.

8. Acordar la compareixença davant l'Administració, Corporacions, Tri

bunals, Jutjats, Magistratures i altres organismes, en demanda, contestació i

petició de tot quant pugui interessar a la F.O.I.M., exercitant per a això les
accions que calguin i proposant les excepcions que estimi convenients, i donar

compte de tot això al Consell General.
9. Proposar al Consell General la modificació del present estatut.

Article 16. El Comitè Executiu es reunirà, com a mínim, una vegada al

mes, en la data i hora que el convoqui el seu President. Es reunirà també,
preceptivament, quan ho demanin com a mínim un terç dels seus membres.

El Comitè Executiu es reunirà en primera convocatòria, quan assisteixin a

la reunió dos terços dels seus membres. En segona convocatòria, com a mínim
una hora després de l'assenyalada per a la primera, quan hi assisteixin,
presents a representats, set dels seus membres. En tot cas serà necessària la

presència del President, a del vice-president en la substitució d'aquell.
Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria de vots i, en cas

d'empat, decidirà el President amb vot de qualitat.

Article 17. Correspon al President del Comitè Executiu la representació
de la F.O.I.M., i són les seves funcions:

l. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, així com apro
var-ne l'ordre del dia.

2. Posar el vist-i-plau a les actes del comitè i a les certificacions lliurades

per la F.O.I.M., i signar els escrits oficials,de la Institució.
3. Vetllar per l'acompliment dels acords del Comitè Executiu.
4. Presidir, si ho estima convenient, qualsevol de les reunions de les co

missions.
5. Proposar al Comitè Executiu la constitució i composició de les comis

sions i Ponències de les seves respectives competències i la distribució de
treballs entre elles.

6. Disposar tot allò que consideri oportú per a la bona marxa de la

institució, així com per a la vigilància i protecció del seu patrimoni, gaudint, a

tots els efectes, de les més àmplies facultats d'inspecció, vigilància i supervi
sió de tots els serveis i installacions de la F.O.I.M. i les seves manifestacions.

7. Ostentar la representació de la F.O.I.M. per a intervenir en tota mena

de negocis jurídics, signant els documents públics a privats neessaris a tal fi.

8. Ordenar els cobraments i pagaments, expedint els lliuraments i

ordres sense altres limitacions que les derivades de les facultats conferides al

comptador, al tresorer i a l'auditor permanent municipal.
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9, Ordenar compres i contraure despeses, quan la quantia no excedeixi

de deu milions de pessetes per operació, donant-ne compte seguidament al

Comitè Executiu,

10, Formalitzar, previ acord del Comitè Executiu a en el seu cas, del
Consell General, tota mena de préstecs i crèdits a curt-o llarg termini, així com

a exercitar a oposar-se a l'exercici de qualsevol tipus d'accions,

11, Obrir, seguir i cancel·lar, amb la signatura d'un altre membre del

Comitè Executiu, comptes corrents a qualsevol banc, caixa d'estalvis a en una

altra entitat de crèdit, inclòs el Banco de España, retirar-ne cabals, lliurar,
acceptar, endossar, protestar i renovar documents mercantils a de crèdit, en

la forma i termes que jutgi més oportuns, i percebre lliuraments de tota mena

d'entitats públiques, de l'Estat, la provincia i el municipi,
12, Dictar, d'acord amb el Comitè Executiu, quantes disposicions estimi

necessàries per a la bona marxa de la institució i de les seves manifestacions i
executar els actes conduents a tal fi,

Article 18. El vice-president del Comitè Executiu substituirà en totes les
seves funcions el President en cas d'absència, vacant a malaltia,

El President podrà delegar per escrit en algun dels membres del Comitè
Executiu alguna de les funcions que li atribueix l'article anterior,

Article 19. El comptador intervindrà tots els documents de pagaments i

cobraments, supervisarà la comptabilitat de la F,O,LM" donant-ne compte al

Comitè Executiu, i en el seu cas, al Consell General. Presidirà la Comissió

d'Assumptes Econòmics, composta per quatre vocals i un secretari interventor,
nomenats tots ells pel dit Comitè Executiu, i l'auditor permanent municipal.

Article 20. El tresorer conservarà els cabals de la F,O.I,M, en la forma

que el Comitè Executiu assenyali i efectuarà els pagaments corresponents
prèvia ordre del President i amb la intervenció del comptador. Regularment
informarà el Comitè Executiu sobre la situació financera,

Article 21. El representant del Departament de Comerç i Turisme de la
Generalitat de Catalunya serà vocal nat del Consell General, del Comitè

Executiu, de les Comissions i Ponències de la F,O,I.M, i de les seves manifesta

cions
La participació del vocal ressenyat en els diferents òrgans de la F,O,LM,

serà sempre amb veu, però sense vot i de conformitat amb les competències
que reglamentàriament tingui atribuïdes; podrà delegar la seva representació
i assistència a les reunions en un membre del seu Departament.

Article 22. El nomenament, així com el cessament, del director general
al Consell General i s'efectuarà mitjançant l'oportú contracte d'arrendament

de serveis, en el qual es fixaran les funcions que té atribuïdes, la seva

remuneració, la durada de l'arrendament i les causes de la seva extinció,

Article 23. El director general exercirà les funcions de secretari del
Consell General i del Comitè Executiu i signarà les actes de les sessions i
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conservarà els llibres que les continguin. Expedirà les certificacions i escrits
oficials de la F.O.I.M. amb el vist-i-plau del President. Així mateix podrà
delegar les seves funcions de secretari amb caràcter permanent.

CAPÍTOL III. DE LES MANIFESTACIONS

Article 24. Constituiran manifestacions totes aquelles activitats desenvo
lupades per la F.O.I.M., qualsevol que sigui la seva índole i el seu àmbit, la
celebració de les quals hagi estat autorizada pel Comitè Executiu i ratificada
pel Consell General.

Article 25. Atenent els antecedents històrics de la institució, se celebra
rà anualment en la data i amb el contingut i objectius que el Comitè Executiu
determini, la Fira Internacional de Mostres, la presidència de la Comissió

Organitzadora de la qual correspon al President de dit Comitè Executiu.

Article 26. Per al desenvolupament de totes i cadascuna de les manifes
tacions comercials, fires tècniques i salons monogràfics dependents de la

F.O.I.M., es constituirà un Comitè Organitzador, el President del qual serà

designat pel Comitè Executiu i ratificat pel Consell General.
El dit President sotmetrà al Comitè Executiu per a la seva aprovació una

relació de les persones que consideri idònies per a integrar el Comitè Orga
nitzador.

Article 27. El Comitè Executiu de la F.O.I.M. aprovarà o modificarà, en

el seu cas, la composició del Comitè Organitzador i en nomenarà el comptador
i, almenys, un vocal de la F.O.l.M., com a representant seu en l'esmentat
Comitè; els nomenaments seran sotmesos a la ratificació del Consell General.

Article 28. Les manifestacions que autoritzi el Comitè Executiu per a

organitzar-se amb independència de la F.O.I.M., formalitzaran, una vegada
constituït el Comitè Organitzador de la manifestació, una acta de compromís
signada pel seu President i el del Comitè Executiu, on es reflectiran les

característiques bàsiques del corresponent certamen: àmbit, contingut, data i

locals per a la seva celebració.
Si es jutja convenient de disposar de col·laboracions externes, es detalla

ran necessàriament a la dita acta o protocol addicional les promocions a

realitzar en el dit règim i, en el seu cas, qualsevol tipus de conveni amb

persones o entitats de tota índole i les condicions econòmiques que s'esta
bleixin.

Simultàniament a la formalització de l'acta de compromís, haurà de

presentar-se el pressupost d'ingressos i despeses de la manifestació per a la

seva aprovació, si s'escau, pel Comitè Executiu. La no aprovació del pressu
post deixarà en suspens l'acta de compromís.

Article 29. Atenent que les manifestacions, com a tals, no tenen persona
litat jurídica, no podran ésser titulars de cap tipus de béns, reputant-se que
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qualsevol adquisició realitzada amb càrrec al seu pressupost o donació
debuda constituirà patrimoni de la F.O.I.M.

Article 30. Correspondrà al Comitè Organitzador:
l. L'acompliment dels objectius i política de la manifestació.
2. Programar les seves activitats i realitzar les necessàries actuacions en

ordre a la seva promoció i desenvolupament.
3. Vetllar per l'acompliment de les normes reguladores els certàmens

firals i pel resultat de la manifestació.

Article 31. En un termini màxim de dos mesos a partir de la cloenda de
la manifestació, presentarà al Comitè Executiu la memòria del Certamen i la

liquidació del seu Pressupost, de la qual la F.O.I.M. assumirà el resultat.

Després de la seva aprovació, el president del Comitè Organitzador, en nom

propi i dels vocals integrants d'aquest, presentarà la dimissió al Comitè Exe
cutiu.

Article 32. El Comitè Executiu, a proposta de la Direcció General de la

F.O.I.M, nomenarà un Director de la Manifestació, i en donarà compte al

Consell General per a la seva ratificació.

Correspondrà al Director de la Manifestació:
1. Executar els acords del Comitè organitzador.
2. Proposar a la Direcció General de la F.O.I.M. per al seu estudi i

aprovació, en el seu cas, pel Comitè Executiu, la normativa específica per a la

seva manifestació.
3. Proposar a la Direcció General de la F.O.I.M. la contractació de

personal eventual.

4. Complimentar les normes de règim interior i contractació de serveis,
establertes pel Comitè Executiu de la F.O.I.M.

5. Programar la utilització dels espais, serveis i installacions de la

F.O.I.M. a fi d'assegurar el seu òptim aprofitament.
6. Respondre davant la Comissió d'Assumptes Econòmics de la F.O.I.M.

de l'acompliment del pressupost d'ingressos i despeses aprovat pel Comitè
Executiu.

7. Presentar al Director General al final de la manifestació un informe
econòmico-comercial sobre el seu desenvolupament.

I -

Article 33. Els actes i manifestacions no organitzades per la F.O.I.M., la

celebració dels quals al recinte firal sigui aprovada pel Comitè Executiu, es

regiran per les condicions que s'estipulin contractualment.

En tot cas, l'organitzador haurà de posseir la personalitat jurídica necessà
ria per a obligar-se i serà plenament responsable de les seves actuacions

davant l'Administració i davant tercers.
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CAPÍTOL IV. DE LA GESTIÓ ECONÒMICA

Article 34. El règim econòmic de la F.O.I.M. es basarà en els pressupos
tos anuals d'ingressos i despeses que el Comitè Executiu confeccionarà i
sotmetrà a l'aprovació del Consell General, de conformitat amb el que es

preveu a l'article 9 del present estatut.

Si el pressupost ordinari anual de la F.O.I.M. no fos aprovat pel Consell
General abans del primer dia de l'exercici econòmic en què hagi de regir, es

considerarà automàticament prorrogat el de l'exercici anterior fins a l'aprova
ció del que correspongui.

La pròrroga no afectarà les partides de despesa corresponents a serveis o

programes que hagin d'acabar durant l'exercici del qual es prorrogui el pres
supost.

Article 35. Per a portar a terme plans de reconstrucció, millora o

promoció, així com per a liquidar els pressupostos tancats amb dèficit, la
F.O.I.M. podrà elaborar els corresponents pressupostos extraordinaris, acu

dint en el seu cas al crèdit públic o privat.

Article 36. L'estat d'ingressos del pressupost ordinari de la F.O.I.M. es

nodrirà de:
l. El rendiment dels béns propis.
2. Els que obtingui per l'ocupació d'espais, prestació directa o arrenda

ment de serveis, venda d'entrades així com l'explotació, en qualsevol forma
jurídica, de locals i installacions.

3. Els resultats obtinguts en les liquidacions pressupostàries de les seves

diverses manifestacions.
4. Les subvencions i donatius que li atorguin l'Administració Pública,

entitats de dret públic o privat així com les persones físiques o jurídiques.
5. Qualssevol altres que en dret pogués percebre.
En l'estat de despeses del pressupost ordinari s'hauran d'incloure entre

altres conceptes els següents:
a) Els de manteniment normal del servei.
b) Les reparacions ordinàries d'obres i installacions.

c) Els havers del personal.
d) Cànon anual d'inversions fixat en el pacte 14 del Conveni de 29 de

novembre del 1966.

Article 37. L'efectiu de la F.O.I.M. serà dipositat en un o diversos bancs
o entitats d'estalvi, on es registrarà la signatura del President del Comitè
Executiu i de les persones que per raons estatutàries o per acord d'aquell
puguin efectuar tals dipòsits.

No obstant, amb la finalitat de poder cobrir les atencions de caràcter
immediat, els serveis de Tresoreria de la F.O.I.M., sota l'atenció del Tresorer,
custodiaran a caixa l'efectiu que a tal efecte determini el Comitè Executiu.

Article 38. La gestió econòmica de la F.O.I.M. incumbeix al Comitè
executiu, que n'haurà de donar compte al Consell General i als organismes
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que per imperatiu legal correspongui, tot això en la forma i amb l'amplitud
previstes a l'article 20è del present estatut.

Article 39. L'Alcalde de Barcelona i el President de la F.O.I.M. designa
rà un auditor municipal permanent per a la fiscalització econòmica de la

F.O.I.M., el qual tindrà les següents facultats:

a) Vetllar per l'acompliment del Conveni de 29 de novembre del 1966
subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona i la F.O.I.M.

b) Examinar i censurar en tot moment els comptes de la F.O.I.M.
c) Assessorar el President, el Consell General, el Comitè Executiu i el

Director General de la F.O.I.M. en assumptes econòmics.

d) Donar compte al President de la F.O.I.M. dels comptes d'aquesta en

tot moment.

e) Manifestar la seva disconformitat en la Comissió d'Assumptes Econò
mics, quan cregui que existeix una regulació de la despesa no convenient als
interessos municipals.

f) Supervisar en tot moment la comptabilitat de la F.O.I.M.

CAPÍTOL V. DE L'ORGANITZACIÓ EXECUTIVA DE LA F.O.I.M.

Article 40. L'instrument executiu per a la realització de les decisions
dels òrgans rectors de la institució, el compondrà un personal subjecte a la

disciplina orgànica de la F.O.I.M.

Article 41. Al davant de l'organització executiva de la F.O.I.M. estarà el
Director General, que assumirà la màxima responsabilitat dintre del marc

establert pel Comitè Executiu. Serà vocal nat de totes les Juntes de les

Manifestacions, comissions i comitès de la F.O.I.M., i podrá delegar la seva as

sistència.
A més de les funcions assenyalades en el present estatut, correspon al

Director General:
I. Vetllar per l'acompliment dels acords del Comitè Executiu i executar

els que li corresponguin.
2. Proposar al Comitè Executiu:

- L'organigrama funcional del conjunt de la institució i les seves manifestà

cions.
- La contractació de personal.
- Els nomenaments, i en el seu cas, les propostes per a cobrir els càrrecs

executius de la institució i les seves manifestacions.
- La delegació de funcions en directors o secretaris de la F.O.I.M.
- Convocar i presidir, dintre de l'organització executiva, les reunions que

estimi oportunes, a l'objecte de tenir la informació necessària per a les
seves decisions.

- Adoptar, quan les circumstàncies ho requereixin, les mesures procedents
en ordre a la bona marxa dels actes i manifestacions de la F.O.I.M.,
donant-ne compte al President del Comitè Executiu.

- Signar, amb el vist-i-plau del President, els escrits oficials de la institució.
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Efectuar compres, adquisicions i contractar serveis per un import de fins a

cinc milions de pessetes, donant-ne compte immediat al President del
Comitè Executiu.

Article 42. A proposta del Director General, el Comitè Executiu asse

nyalarà l'ordre de substitució d'aquest en les funcions pròpies del seu càrrec,
en cas d'absència, malaltia o causa justificada.

Article 43. Per endegar el desenvolupament de les activitats del conjunt
de la institució firal i les seves manifestacions, s'establiran les direccions
adequades. El seu nombre i camp d'actuació serà acordat pel Comitè Executiu
a proposta de la Direcció General.

Article 44. A proposta de la Direcció General s'establirà una secretaria
central amb les funcions que el Comitè Executiu determini.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. El present estatut tindrà validesa des de la data de la seva

aprovació i deroga els anteriors, així com qualsevol norma interior en contra

dicció amb el que aquí es disposa.

Segona. La interpretació del present estatut correspon al Consell Gene
ral de la F.O.I.M.

Tercera. El Comitè Executiu podrà proposar al Consell General la

modificació del present estatut. L'aprovació de la dita proposta requerirà el
vot favorable de dos terços dels membres del Consell. L'acord serà elevat, per
a la seva aprovació, a l'autoritat competent.

Quarta. En el cas de dissolució de la F.O.LM. o de cessació de les seves

activitats, el Comitè Executiu, junt amb l'auditor municipal permanent, actuarà
de comissió liquidadora.
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GRAN TEATRE DEL LICEU

(Estatuts aprovats per Decret de la Generalitat d'lI de desembre de 1980.)
(DOG núm. 101 de 17-12-1980.)

Article 1. El Consorci del Gran Teatre del Liceu és integrat per la
Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Societat del Gran
Teatre del Liceu.

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admissió
d'entitats públiques o privades que es comprometin a fer aportacions regulars
per al funcionament del Teatre. L'acord haurà de ser pres per les dues
terceres parts dels membres del Patronat.

Article 2. El Consorci assumeix l'explotació del Teatre del Liceu per
damunt dels interessos econòmics particulars, amb la finalitat de fomentar i

fer assequible al poble l'art musical i la cultura general al nivell que correspon
a la tradició del Teatre del Liceu i de la ciutat de Barcelona.

Són condicions de la cessió de l'explotació del Teatre el manteniment

econòmic i la continuïtat de la qualitat i el nombre mínim de les representa
cions d'òpera i ballet al nivell tradicional.

Article 3. Correspondrà al Consorci:

a) La conservació ordinària i el manteniment dels edificis ocupats pel
Teatre del Liceu i totes les installacions que comprèn.

b) El proveïment, conservació i reparació dels elements mòbils, maqui
nària, decorats i mobiliari existent al Teatre i d'aquells que en endavant siguin
necessaris per als actes i representacions que s'hi facin.

c) L'organització dels actes i representacions que es donin al Teatre i

entre aquestes, obligadament, les tradicionals temporades d'òpera i ballet.

d) La contractació i remuneració del personal artístic i dels operaris que
es considerin necessaris.

e) L'aprovació dels pressupostos corresponents i la recaptació dels fons
necessaris per cobrir-los. Si en algun exercici es produïssin excedents,
s'aplicaran a l'explotació dels exercicis següents.

Article 4. La Societat del Gran Teatre del Liceu cedeix al Consorci l'ús
de tots els elements expressats a l'article anterior que són actualment de la

seva propietat o ús per tot el temps de duració del Consorci, amb l'obligació
per part d'aquest de conservar-los i mantenir-los, en la forma indicada en

l'article anterior. Se'n formalitzarà l'inventari adient. Previ acord, es farà
càrrec d'aquells empleats que són de plantilla i responen a les categories
assenyalades a l'article anterior .

.
El Consorci no assumeix cap obligació deute o càrrega anterior a la seva

gestió, tots els quals hauran d'ésser resolts per la Societat del Teatre.
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Article 6. El Consorci es responsabilitza de mantenir el nivell escaient
dels actes i representacions que tinguin lloc al Teatre, els quals no seran mai
absolutament gratuïts, com no sigui per invitació:

Article 5. El Consorci del Gran Teatre del Liceu tindrà la personalitat
jurídica necessària per al compliment de les finalitats que se li assignen i, per
tant, 'p'odrà posseir béns, contractar, obligar-se i defensar judicialment i

extrajudicialment els seus drets,

Article 7. El Consorci podrà explotar directament el Teatre o algunes
de les temporades que es programin o encarregar-ho a una tercera persona o

entitat mitjançant l'oportú conveni en el qual es detallaran les obligacions que
assumirà, les garanties que se li exigiran i les contraprestacions que el
Consorci s'obliga a fer-li, Aquests convenis no podran estendre's més enllà de
tres anys teatrals complets, ni establir-s'hi la possibilitat de pròrroga sense

revisió de les condicions pactades,

Article 8. Els membres del Consorci podran organitzar representacions
o altres actes pel seu compte, prèvia aprovació del patronat. Només hauran de
satisfer els costos directes que s'ocasionin, Aquests actes no podran interferir
en cap de les temporades proqrarnades,

Article 9. Els mitjans de què disposarà el Consorci per complir les
missions que se li encomanen seran els següents:

a) L'obligació que assumeix la Societat del Gran Teatre del Liceu de
lliurar-li la retribució fixa establerta a l'article 14 dels Estatuts de la Societat, la

qual s'estableix inicialment en la xifra global de vint milions de pessetes, valor

corresponent a la temporada 1979-80, Cada any, a partir de l'indicat, s'actua
litzarà aquesta xifra en el mateix percentatge de la variació que hagi sofert

l'Índex General de Preus de Consum a la ciutat de Barcelona, establert per
l'Institut Nacional d'Estadística o per l'organisme de la Generalitat que el
substitueixi: També es tindrà en compte la variació que mentrestant s'hagués
produït en els preus mitjans dels abonaments per al públic,

La Societat del Teatre no haurà d'aportar cap altra quantitat pels concep
tes que són a càrrec del Consorci, d'acord amb les finalitats que se li han as

senyalat.
b) El producte de la venda de les localitats del Teatre i totes les altres

que produeixi la seva explotació, amb l'excepció que s'assenyala a l'article se

güent.
c) Les subvencions oficials o privades que es destinin a les representa

cions i actes que es realitzin al Teatre o a les installacions d'aquest.
d) Els crèdits de naturalesa personal que obtingui el Consorci dintre del

límit del vint-i-cinc per cent del pressupost anyal. El Consorci no podrà en cap
cas, oferir com a garantia real cap dels components materials del Teatre, ni
tan sols si fossin de la seva propietat.

e) Les subvencions que acordin la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelo

na, en la proporció que ells mateixos determinin, que hauran de ser suficients
per a cobrir les despeses i mai inferiors a l'aportació dels propietaris,
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Article 10. Els accionistes de la Societat del Teatre han limitat el dret

que els concedeix l'article 20 dels estatuts a una de les funcions que es donin
de les diferents representacions corresponents a les tradicionals temporades
anuals d'òpera i ballet. La determinació de la funció concreta que es reservi
cada propietari es farà abans del començament de cada temporada en les
dates que fixarà el Patronat.

El dret d'utilitzar les respectives butaques i llotges per a les altres

representacions i actes correspondrà al Consorci. El Patronat fixarà els preus
.

de venda al públic i d'abonament de les localitats no exceptuades, d'acord
amb les conveniències del mercat i les finalitats culturals que es proposa.

Article 11. No obstant el que estableix l'article anterior, els accionistes
propietaris de llotges i butaques podran reservar-se el dret d'utilitzar-les en

tot a en part per a les restants funcions de les esmentades temporades d'òpera
i ballet, si ho solliciten del Patronat abans del començament de cada tempora
da i satisfan en el mateix acte l'import que s'hagi assenyalat per a l'abonament
al públic, amb la rebaixa ponderada que el mateix Patronat estableixi.

Per a les altres funcions que tinguin lloc fora de les temporades ordinàries

d'òpera i ballet, els propietaris de llotges i butaques tindran dret preferent
d'adquisició de les entrades corresponents, al mateix preu de venda a

abonament al públic si les retiren amb l'antelació que fixi en cada cas el Pa
tronat.

Article 12. Si els propietaris no volguessin utilitzar alguna de les locali
tats que els resten reservades, podran cedir el seu dret al Consorci, a través
de la Societat del Teatre, abans de cadà funció, amb l'antelació mínima que
establirà el Patronat. El Consorci satisfarà a la Societat, perquè el distribueixi
entre els cedents, l'import global de la cessió d'aquelles, fixant-lo en un

percentatge del preu de venda al públic igual a l'ocupació del Teatre en

l'ocasió de la funció corresponent.

Article 13. El Consorci serà regit i administrat per un Patronat presidit
pel Molt Honorable President de la Generalitat, en serà vice-president l'Excel
lentíssim Alcalde de Barcelona, el qual actuará com a president sempre que
no hi sigui present el titular del càrrec. El President i el vice-president podran
delegar la seva representació.

A més, serà integrat per tres representants de la Generalitat de Catalu

nya, designats pel Departament de Cultura; tres representants de l'Ajunta
ment de Barcelona i quatre representants de la Societat del Gran Teatre del

Liceu, designats per la Junta de Govern d'aquesta entre els seus components.
Les dues terceres parts dels membres del Patronat podran acordar la

seva ampliació fins a tres membres més per donar entrada a persones que per
llur significació i activitats es considerin capacitades i representatives de la
vida musical i artística i puguin ajudar a la tasca encomanada al Consorci.

Article 14. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel Presi
dent' a pel vice-president, amb una antelació mínima de cinc dies a la data de
la reunió, i sempre que ho sol·liciten tres membres del Patronat.
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S'haurà de reunir obligatòriament per programar les temporades de cada

any, aprovar els pressupostos corresponents i la seva liquidació.

Article 15. El patronat només podrà deliberar i prendre acords sobre
les qüestions que hagin estat incloses a l'ordre del dia de la reunió, que
confeccionarà el convocant. Tres patrons, però, podran demanar, amb una

antelació de tres dies abans de cada reunió, la inclusió d'altres qüestions a

l'ordre del dia.

Article 16. Tots els acords del Patronat es prendran pel vot de més de la
meitat dels membres assistents, sempre que aquests siguin almenys la major
part del total de membres i hagin estat tots convocats degudament.

Article 17. El Patronat designarà un secretari, càrrec que recaurà en

una persona tècnica, sense vot, que s'encarregarà d'aixecar les actes de les
reunions del Patronat i dels acords presos, així com de supervisar i impulsar el

compliment d'aquestos.

Article 18. El Patronat podrà nomenar un Administrador retribuït, per
tal que actuï com a gerent en el compliment dels acords i en la marxa corrent
del Consorci. Tindrà les facultats que el Patronat li delegui, les quals hauran
d'ésser formalitzades en escriptura pública de poder en la part que convingui
per legalitzar les relacions.

Article 19. La comptabilitat del Consorci serà intervinguda per un

funcionari públic del ram, designat pel Patronat.

Article 20. Aquest Consorci es constitueix per un període de vint anys.
També es dissoldrà per l'acord del Patronat, pres en una sessió convocada
expressament amb aquesta finalitat.

Una vegada dissolt el Consorci, es procedirà a la devolució a la Societat
del Gran Teatre del Liceu dels béns i instal lac ions que aquell tenia en ús per
cessió d'aquesta, juntament amb les millores incorporades a l'edifici, sense

contraprestació de cap mena. Els saldos dineraris que poguessin restar

després d'haver-se procedit a la liquidació del Consorci correspondran a la
Generalitat de Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona en la proporció que
estableixin. Aquests es faran càrrec dels dèficits que poguessin existir.

Article transitori. El Consorci queda constituït des d'aquest acte per tal
d'assumir les funcions que li corresponen en relació amb l'explotació del
Teatre a partir de l'inici de la temporada 1981-1982.
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CONSORCI D'HOSPITALS DE BARCELONA

(Estatuts aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
el 14 de novembre de 1988) (DOG núm. 1.108 de 17 de febrer de 1989)

.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. l. Amb la denominació de Consorci d'Hospitals de Barcelona
es constitueix un consorci amb l'objectiu de dirigir i coordinar la gestió dels

centres i serveis sanitaris compresos en l'àrea de salut de Barcelona.
1.2. Integren inicialment el Consorci d'Hospitals de Barcelona, en enda

vant Consorci, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
1.3. El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l'admis

sió d'entitats públiques i privades sense finalitat de lucre que vulguin collabo
rar en els objectius del Consorci, així com efectuar les aportacions o prestar
els serveis que en constitueixen l'objectiu. L'acord d'admissió de nous mem

bres exigirà la majoria prevista a l'article 13.2 d'aquests Estatuts.

Article 2. La seu del Consorci serà la ciutat de Barcelona. Nogens
menys, per acord de la Junta General podrà ser modificat el domicili.

Article 3. El Consorci, en tant que ens públic de caràcter associatiu,
voluntari i indefinit, es regeix per aquests estatuts, pels reglaments que
regulin la seva organització, el funcionament i l'ordenació de les diverses

activitats, i per les disposicions legals que li siguin aplicables.

Article 4. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la

dels seus membres, i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins,
i pot, en conseqüència, realitzar actes d'administració i disposició de béns,
celebració de contractes, assumir obliqacions, interposar recursos i, en gene
ral, tots els actes necessaris per aconseguir, d'acord amb la legislació aplica
ble a cada cas, els objectius establerts en aquests Estatuts.

Article 5. l. Constitueixen finalitats específiques del Consorci:

a) L'assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d'assistència

primària i coordinada amb altres nivells sòcio-sanitaris.

b) La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de

salut física i mental.

c) Les activitats d'investigació, estudi i divulgació cultural, relacionades
amb la sanitat i les ciències de la salut.

d) La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina

preventiva.
e) Totes les que estiguin directament i indirectament relacionades amb

les finalitats esmentades anteriorment i que acordi la Junta General del Con
sorci.
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Article 6. El consorci estarà regit pels òrgans de govern següents:
a) La Junta General.

b) El President.
c) El Vice-president.
d) El Secretari.

e) El Gerent.

5.2. Les finalitats esmentades les podrà portar a terme el propi Consorci
o mitjançant els òrgans de gestió dotats de personalitat jurídica pròpia que ell
creï o bé aquells que s'hi adscriguin.

5.3. Pel que fa a els tasques de docència, es formalitzaran els convenis o

concerts corresponents amb la Universitat.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN

Secció 1. De la Junta General

Article 7. l. La Junta General és l'òrgan de govern superior del

Consorci, i té les funcions i facultats següents:
7.1.1. Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci dins els objec

tius estatutaris i aprovar el pla general i els plans anuals d'activitats.
7.1.2. Aprovar anualment el pressupost global del Consorci, que inclourà el

dels òrgans de gestió.
7.1.3. Aprovar anualment l'inventari-balanç, la liquidació del pressupost, la

memòria de les activitats realitzades i el resultat de la gestió assisten
cial i econòmica de l'exercici anterior global i dels òrgans de gestió.

7.1.4. Aprovar el Reglament general del Consorci i el d'organització i funcio
nament dels establiments i centres adscrits al Consorci.

7.1.5. Aprovar la política de concerts i dels convenis per a la prestació de serveis
amb l'Institut Català de la Salut o altres entitats públiques o privades.

7.1.6. Aprovar els plans d'inversió d'obres, d'instal-lacions i de serveis.
7.1. 7. Aprovar la participació del consorci, i dels òrgans gestors de què es

doti o s'hi adscriguin, en d'altres entitats o empreses, utilitzant qualse
vol de les formes admeses en Dret.

7.1.8. Aprovar les condicions generals d'accés als llocs de treball i als
càrrecs directius, règim de prestació de serveis, plantilles i remunera

cions, i els convenis collectius de treball.
7.1.9. Nomenar i separar els càrrecs de Secretari i de Gerent del Consorci.
7.1.10. Aprovar l'exigència de responsabilitats dels titulars i membres dels

òrgans de govern i d'administració dels ens gestors creats pel Con
sorci o dels que s'hi adscriguin.

7.1.11. Aprcvar les habilitacions i suplements de crèdit i les variacions

pressupostàries que sobrepassin la xifra que la Junta mateixa establei
xi durant l'exercici.

7.1.12. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments de dura
ció i quantia superior a la que fixi la Junta, i resoldre les qüestions
incidentals d'aquests contractes.
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7.1.13. Acordar les operacions de crèdit i l'emissió d'obligacions.
7.1.14. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en aquesta

matèria, les atribucions del President, del Gerent i d'altres directius
del Consorci, i autoritzar l'execució d'auditories externes.

7.1.15. Adoptar els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns
immobles i dels béns mobles consistents en aparells i installacions
que integren el patrimoni.

7.1.16. Acordar la creació de nous centres i serveis, i la remodelació,
transformació, ampliació o supressió dels existents.

7.1.17. Aprovar el règim i l'admissió de nous membres del Consorci, d'acord
amb el que estableixen els articles 9.2 i 13.2 d'aquests Estatuts.

7.1.18. Aprovar les propostes de modificació d'aquests Estatuts, que hauran
de sotmetre's a la ratificació de les institucions i entitats que integrin
el Consorci.

7.1.19. Exercitar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de recla
macions judicials i administratives en defensa dels drets i dels inte
ressos del Consorci, sens perjudici de les facultats reconegudes en
cas d'urgència a l'article 14.2 d'aquests Estatuts.

7.1.20. Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que estableix
l'article 5.1.e) d'aquests Estatuts.

7.1.21. Crear la Comissió Executiva, la qual podrà assumir les funcions que
s'atribueixin als òrgans de govern dels ens gestors del Consorci, quan
així s'estableixi i d'acord amb el que preveu l'article 13.2; en aquest
cas, el nombre de membres dels òrgans de govern esmentats podrà
ser ampliat amb el nomenament de consellers-assessors externs.

7.1.22. Crear altres òrgans del Consorci.
7.1.23. Delegar facultats que li siguin pròpies, i que no li siguin expressament

reservades en aquests Estatuts, a favor dels altres organs de govern
del Consorci.

7.1.24. Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin
delegades específicament, en l'àmbit de les seves competències.

7.1.25. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor orga
nització i funcionament del Consorci.

7.1.26. Totes aquelles no atribuïdes expressament a altres òrgans.
7.2. En cap cas la Junta podrà delegar les funcions indicades a l'article

7.1, apartats l, 2, 3, 4 (pel que fa referència al Reglament general del
Consorci), 7, 9, 17, 18, 20 i 21.

Article 8. En relació amb els òrgans de gestió que creï el Consorci o s'hi
adscriguin, corresponen a la Junta General les funcions següents:

8.1. Determinar i aprovar les formes de gestió de les quals es vulgui
dotar el Consorci per a la realització de les seves finalitats.

8.2. Aprovar i modificar els Estatuts dels òrgans de gestió que creï el
Consorci o s'hi adscriguin.

8.3. Nomenar els membres dels òrgans de govern.
8.4. Aprovar, modificar i revisar els plans i programes específics.
8.5. Aprovar els pressupostos, els balanços i la liquidació anual de

comptes, així com l'establiment de preus dels serveis.
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8.6. Aprovar els reglaments d'organització, funcionament i règim d'acti

vitats.

8.7. Suspendre els acords i les resolucions que es considerin contraris

als interessos generals del Consorci, a bé siguin constitutius d'infracció

manifesta de les lleis.

8.8. Totes aquelles que es derivin de l'article precedent d'aquests Esta-

tuts.

Article 9. 1. La Junta General del Consorci es compon de deu mem

bres, nomenats i substituïts lliurement per les institucions integrants del

Consorci en la proporció següent:
a) Sis representants de la Generalitat de Catalunya, designats pel Con

seller de Sanitat i Seguretat Social.

b) Quatre representants de l'Ajuntament de Barcelona, designats pel
Consell Plenari.

9.2. Quan el Consorci s'ampliï per l'admissió de noves institucions a

entitats, en el corresponent acord de la Junta General s'especificarà el nombre

de representants que s'assigna a cadascuna, així com la possible variació dels

assignats a les entitats ja integrades, tot tenint en compte el percentatge de

participació que per a les corporacions locals preveu la Llei general de

sanitat, i el fet que la representació de la Generalitat en la Junta General del

Consorci no podrà ser mai inferior al 51 %.

9.3. Les noves institucions a entitats que puguin incorporar-se al consorci

assignaran els seus representants a la Junta mitjançant acord dels seus

corresponents òrgans de govern.

Article 10. l. El President de la Junta General serà designat pel
Departament de Sanitat i Seguretat Social, i el Vice-president ho serà per

l'Ajuntament de Barcelona, ambdós d'entre els membres de la Junta Ge

neral.

10.2. Les persones designades per als càrrecs de President i Vice

president exerciran les seves funcions durant el termini de tres anys, i podran
ser reelegits indefinidament, pel mateix període de temps, per la institució a

l'òrgan que hagi de nomenar-los.

Article 11. La Junta General es reunirà en sessió ordinària una vegada
al trimestre. En sessió extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el

President, per iniciativa pròpia a a petició de dos dels membres de la Junta
General.

Article 12. La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit

adreçat al domicili de cada membre, amb vuit dies d'anticipació a la data de

la reunió, i contindrà l'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre
acords vàlids, llevat que a la reunió siguin presents tots els membres i ho

consenteixin expressament.
En casos d'urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre

hores d'anticipació, bé telegràficament, bé mitjançant algun procediment del

qual en quedi constància.
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En aquest darrer cas, i un cop considerat l'ordre del dia, la Junta haurà
d'apreciar, per unanimitat dels presents, l'existència d'urgència. Si no es

considera que hi ha urgència, es procedirà a convocar la reunió de la Junta
d'acord amb el que preveu el primer paràgraf d'aquest article.

Article 13. 1. Per prendre acords serà preceptiva l'assistència d'un
nombre de membres de la Junta General no inferior a la meitat més un dels
membres en exercici del càrrec. Els acords es prendran amb el vot de la
majoria dels membres assistents a la reunió. El dret de vot haurà de ser exercit
personalment: En cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del President.

13.2. Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre legal de
membres per a la validesa dels acords que prengui la Junta General relatius a
la modificació d'Estatuts, la integració de nous membres al Consorci, l'aprova
ció de les formes de gestió, el nomenament dels membres dels òrgans de
govern dels organismes que creï el Consorci o s'hi adscriguin, la suspensió
dels acords dels òrgans de govern esmentats i l'atribució de les seves

funcions a la Comissió Executiva.
13.3. Els acords de dissolució o de liquidació del Consorci i de modifica

ció dels Estatuts, així com d'altres que comportin aportacions extraordinàries
de fons, requeriran, a més de la majoria qualificada prevista al paràgraf
anterior, la ratificació de les respectives institucions que integrin el Consorci.

Secció 2. Del President

Article 14. Corresponen al President de la Junta Generalles atribucions
que a continuació s'indiquen:

14.1. Exercir la representació institucional del Consorci.
14.2. Exercir en cas d'urgència, i donar-ne compte a la Junta General en

la primera reunió que se celebri, les facultats de realitzar tota mena d'accions,
d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives en

defensa dels drets i dels interessos del Consorci.
14.3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els

empats amb el seu vot de qualitat.
14.4. Aprovar les habilitacions i suplements de crèdit i les variacions

pressupostàries que no siguin competència de la Junta General.
14.5. Aprovar la contractació d'obres i serveis i subministraments que no

corresponguin a la Junta General.
14.6. Exercir la supervisió i la vigilància de tots els serveis i les activitats

del Consorci en l'execució dels programes d'actuació aprovats per la Junta
General.

14.7. Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al

compliment dels acords de la Junta.
14.8. Elevar a la Junta General la documentació i els informes que es

creguin oportuns.
14.9. Qualsevol altre assumpte de naturalesa anàloga que sigui de la

competència del Consorci i que no estigui reservat de forma expressa a altres
dels seus òrgans, així com les competències que estiguin previstes als Estatuts
o li siguin delegades per la Junta General, entre les de naturalesa delegable.
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14.10. Formular a la Junta les propostes de nomenament dels membres

dels òrgans de govern a què es refereix l'article 8.3.

14.11. Formular a la Junta els criteris i els objectius que han d'informar

els programes generals d'actuació i les propostes de Reglaments d'organitza
ció, organigrama i de la normativa de funcionament dels centres, establiments

i serveis del Consorci, així com de qualsevol altra temàtica o qüestió que sigui
d'interès per al bon funcionament de la institució.

14.12. Constituir, amb caràcter temporal, comissions i comitès amb fun

cions específiques en l'àmbit de les seves competències i adscriure-hi les

persones que hagin d'integrar-los.
14.13. Administrar el patrimoni i els béns del Consorci segons les

atribucions que li hagin estat assignades per la Junta General de conformitat

amb el que preveu l'article 7.1.14 d'aquests Estatuts.

Secció 3. Del Vice-president

Article IS. El Vice-president suplirà el Presidenti i n'assumirà les atri

bucions en els casos de vacants, d'absència o de malaltia. Exercirà, a més, les

funcions que li delegui el President per escrit, de la qual cosa donarà compte
a la Junta General.

Secció 4. Del Secretari

Article 16. La Junta General designarà un Secretari amb les atribucions

pròpies del càrrec, que podrà o no tenir la condició de membre nat de la Junta.
El Secretari assistirà a les sessions de la Junta amb veu però sense vot, si

no n'és membre. Si té la qualitat de membre de la Junta hi assistirà amb veu i

vot.

L'exercici del càrrec de Secretari tindrà una durada de tres anys,

reelegible, indefinidament, per períodes de tres anys.
No obstant això, la Junta General podrà establir el cessament de la

persona designada com a Secretari en qualsevol moment, amb el quòrum
ordinari previst a l'article 13.1 d'aquests Estatuts.

Secció s. Del Gerent

Article 17. 1. El Secretari, o qui designi la Junta General en absència

del titular del càrrec, aixecarà acta dels acords presos a les reunions de la

Junta, signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President, la qual serà

transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte. El Secretari podrà expedir
certificacions dels acords de la Junta quan ho demani una persona amb dret a

fer-ho.
17.2. El Secretari exercirà també les tasques de fiscalització de caràcter

administratiu i econòmic, així com les d'auditoria interna. La delegació d'a

questes funcions haurà de ser aprovada per la Junta General.

Article 18. La Junta General nomenarà un Gerent, que serà l'òrgan
executiu del Consorci.
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El Gerent assistirà a les reunions de la Junta General i de la Comissió
Executiva, si s'escau amb veu i sense vot.

Article 19. El Consorci formalitzarà un contracte amb el Gerent en el
qual s'especificaran les condicions del nomenament, les seves obligacions
d'acord amb l'article 20, la seva remuneració, el termini de durada i altres
causes d'extinció.

En tot cas, la durada no excedirà els cinc anys, si bé podrà prorrogar-se
per voluntat d'ambdues parts d'acord amb les disposicions legals aplicables
en la matèria.

Article 20. Seran funcions del Gerent:
20.1. Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a

Gerent amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els
particulars.

20.2. Assolir els objectius que defineixi la Junta General.
20.3. Proposar a la Junta General els programes a llarg termini, les

estratègies i els plans d'actuació del Consorci.
20.4. Definir els programes anyals que, d'acord amb els plans d'actuació

aprovats, han de complir cada un dels centres i àrees funcionals que consti
tueixen el Consorci.

20.5. Executar i fer complir els acords de la Junta i les disposicions de la
Presidència.

20.6. Informar els programes d'inversions dels projectes d'obres, d'ins
tallacions i de serveis, i tramitar els expedients dels projectes esmentats
que hagi d'aprovar la Junta General, d'acord amb el que preveu l'article
7.1.12.

20.7. D'acord amb els criteris de la Junta, establir les normes que
permetin als òrgans de gestió contractar, sancionar, separar o rescndir les
relacions de treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de
caràcter laboral; aprovar els ascensos de categoria del personal fix de
caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del
personal d'acord amb els criteris o les instruccions establertes per la Junta
General.

20.8. Ordenar els pagaments del Consorci de conformitat amb les atribu
cions que li hagin estat assignades per la Junta General i d'acord-amb el que
preveu l'article 7.1.14 d'aquests Estatuts.

20.9. Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció
de les innovacions tecnològiques adequades, així com per la conservació i el
manteniment dels centres i de les seves instal·lacions i equipaments.

20.10. Assistir a les reunions de la Junta amb veu però sense vot.
20.11. Preparar la documentació que, per mitjà del President, s'ha de

sotmetre a la consideració de la Junta i informar de tot el necessari per a

l'adequat exercici de les seves competències, particularment pel que fa a la
confecció i el compliment del pressupost anual, i als programes d'activitat,
qualitat assistencial, docència i recerca.

20.12. Les altres que la Junta i el President li deleguin, dins les seves

respectives atribucions.
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20.13. Informar periòdicament la Junta General o Comissió Executiva

sobre el funcionament i estat de la situació del Consorci.

20.14. Presentar anualment a la Junta General el balanç de la situació la

memòria de l'exercici.

CAPÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC

Article 21. El Patrimoni del Consorci quedarà reflectit en l'inventari

corresponent, que revisarà i aprovarà anualment la Junta General.

Article 22. l. Per a la realització dels seus objectius, el Consorci

disposarà dels recursos següents:
22.1.1. Les aportacions realitzades per les institucions i les entitats consorcia

des.
22.1.2. Les subvencions, auxilis, ajuts i donatius.

22.1.3. Els rendiments dels serveis, que estaran adscrits directament al

pressupost de cada centre.

22.1.4. Els crèdits que s'obtinguin.
22.1.5. Les cessions d'ús dels béns que facin les institucions i entitats consor

ciades.

22.1.6. Els productes del seu patrimoni,
22.1.7. Qualssevol altres que puguin correspondre.

22.2. El patrimoni que les institucions i entitats consorciades aportin al

Consorci s'adscriurà funcionalment a aquest ens. Aquestes institucions i

entitats podran mantenir la titularitat del patrimoni esmentat.

Article 23. l. La Junta General establirà i aprovarà un pressupost anual

d'ingressos i despeses del Consorci abans del 31 de desembre de cada any,

per poder aplicar-lo a l'exercici econòmic següent.
23.2. En el pressupost hi figuraran els conceptes següents:

23.2.1. Despeses de personal.
23.2.2. Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de qualsevol

altra despesa d'explotació del Consorci.

23.2.3. Previsions de finançament.
23.2.4. Amortitzacions.

23.2.5. Inversió de béns immobles, d'ínstallacions, d'utillatge i d'altres béns

de consum duradors necessaris per al millor desenvolupament i

prestació de serveis hospitalaris,
23.2.6. Les transferències per cobrir els dèficits pressupostaris dels òrgans

de gestió que creï o s'adscriguin al Consorci.

23.3. El règim comptable i de control econòmic s'adaptarà a les disposi
cions vigents en la matèria que dicti la Generalitat, tot mantenint els criteris

de comptabilitat pública.
Els fons del Consorci seran custodiats directament en comptes bancaris,

degudament intervinguts i oberts directament a nom del Consorci.

23.4. Dins el primer trimestre de cada any, el gerent elevarà al Presi

dent de la Junta Generalla liquidació pressupostària global i per cada un dels
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òrgans de gestió, degudament intervingudes, així com la proposta de compte
d'explotació de l'exercici anterior i l'inventari-balanç a 31 de desembre. La
Junta General aprovarà els comptes i balanços dins el segon trimestre de
l'exercici següent al de referència, i en donarà compte immediatament a les
entitats consorciades.

23.5. La Junta General decidirà la destinació dels romanents de l'exerci
ci, que s'aplicaran en primer lloc a l'amortització de deutes del Consorci
mateix, si s'escau.

Article 24. l. La contractació del personal per part del Consorci serà
de tipus laboral.

24.2. Pel que fa al personal laboral i funcionari adscrit al Consorci
procedent de les institucions o entitats que el configurin, dependrà funcional
ment del Consorci, però es mantindrà la seva dependència orgànica dels
organismes d'origen, i es garantiran els seus drets actius i passius.

24.3. Els personal que presti serveis en els organismes gestors que creï
el Consorci o s'hi adscriguin, seguirà el règim de dependència funcional i
orgànica establert en el paràgraf precedent, llevat que els protocols d'adhesió
o els Estatuts dels organismes esmentats estableixin una altra cosa.

Article 25. D'acord amb el que disposa l'article 3 d'aquests Estatuts, el
Consorci serà sotmès al Dret públic i els seus actes podran ser impugnats per
via administrativa davant la Junta General del Consorci, d'acord amb les
normes de la Llei de procediment administratiu.

CAPÍTOL IV. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 26. l. El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que
l'integren, amb les formalitats que assenyala l'article 13.3 d'aquests Estatuts, o

per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
26.2. L'acord de dissolució determinarà la manera com s'ha de procedir

a la liquidació dels béns que pertanyen al Consorci i a la revisió de les obres o

les installacions existents, d'acord amb els criteris següents:
a) Es procedirà a designar, amb l'acord previ dels membres de la Junta

General del Consorci, una Comissió liquidadora, constituïda per tres pèrits de

reconeguda solvència professional no vinculats al Consorci en els cinc anys
anteriors a la seva designació, els quals elevaran a la Junta General del
Consorci una proposta sobre el procediment per a la formalització de la disso
lució.

b) En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del Consorci no

podrà suposar la paralització, la suspensió o la no prestació dels serveis
assistencials, sanitaris i docents que porti a terme el Consorci. La Generalitat
podrà adoptar les mesures que cregui adients per garantir la continuïtat
d'aquests serveis, sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del consorci
fins el moment de liquidar-lo o de dissoldre'1.

26.3. La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrà rea

litzar-se amb un pre-avís d'un any, sempre que no es perjudiquin els in teres-
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sos públics generals que el Consorci representa i que l'entitat que se separi
estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de

les obligacions aprovades fins al moment de la separació.
Cas que la separació sigui aprovada, s'efectuarà la liquidació parcial

seguint les mateixes normes establertes a l'apartat anterior,
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PALAU DE CONGRESSOS DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons acord
del Consell Plenari de 27 d'abril de 1990)

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. l. El Consorci del Palau de Congressos de Barcelona és
integrat i constituït per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra Oficial de
Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, i la Fira Oficial i Internacional de
Mostres de Barcelona.

2. Als efectes del que preveu el Capítol Sisè d'aquests Estatuts, les tres
Institucions que concorren en la creació del Consorci tenen la condició
d'entitats fundadores.

3. El Consorci podrà ampliar els seus membres amb la incorporació
d'altres Administracions o entitats públiques o privades sense ànim de lucre i
que tinguin finalitats d'interès públic concurrents amb les del Consorci.

Article 2. El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu
constituïda a l'empara del que disposen els articles 252 a 255 de la Llei 8/1987,
de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, amb plena personali
tat jurídica pròpia i independent de la dels membres que la integren, i amb
plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins de conformitat amb
aquests Estatuts.

Article 3. El Consorci es constitueix per temps indefinit i amb caràcter
voluntari.

Article 4. Les finalitats del Consorci són:
Ir. La promoció i construcció del Palau de Congressos en els terrenys

guanyats al Mar Mediterrani en l'àmbit del Port de la Villa Olímpica. Amb
aquesta finalitat, l'Ajuntament de Barcelona aporta al Consorci la titularitat de
la corresponent concessió de domini públic marítimo-terrestre prèvia l'auto
rització de l'Administració competent.

2n. La gestió i explotació del Palau, mitjançant la celebració de congres
sos, conferències, exposicions, actes culturals i acadèmics, i demés activitats
pròpies d'una installació pública de les seves característiques. Per al compli
ment d'aquesta finalitat, el Consorci convindrà amb la Fira Oficial i Internacio
nal de Mostres de Barcelona, la forma de gestió conjunta amb el Palau de

Congressos de la Fira per tal de complementar l'oferta congressual de la ciu
tat.

Article 5. Per a la realització d'aquestes finalitats, el Consorci podrà
utilitzar qualsevol de les formes de gestió admeses en Dret, i dur a terme tota
mena d'actes que condueixin a aquest objectiu.
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Article 6. Les entitats consorciades adequaran llur actuació als principis
de lleialtat institucional, i d'informació i cooperació recíproca, particularment
en tot allò que convingui als fins del Consorci.

CAPÍTOL SEGON. RÈGIM ORGÀNIC

Article 7. El Consorci serà regit pels següents òrgans:
a) El Consell General.

b) El President i els Vice-presidents.
c) El Gerent.

Article 8. El Consell General és l'òrgan superior de govern i administra

ció del Consorci. Cada entitat consorciada designarà, inicialment, tres repre
sentants membres del Consell, nombre que, amb posterioritat i per acord del

mateix Consell General, es podrà ampliar fins a cinc, en el ben entès que el

nombre de membres representants de cada ens consorciat serà sempre igual
per cadascun.

Article 9. El Consell General té les següents atribucions:

a) La seva pròpia constitució, i l'ampliació del seu nombre de membres

d'acord amb el que disposa l'article anterior.

b) L'elecció, d'entre els seus membres, del President i els Vice-

presidents.
c) La proposta o l'informe d'admissió de nous membres del Consorci.

d) La proposta de modificació d'aquests Estatuts.

e) L'aprovació del Reglament Orgànic i demés reglaments de règim
interior del Consorci.

f) El nomenament del Gerent a proposta del President.

g) La constitució de Comissions consultives i assessores.

h) L'aprovació del Pressupost, dels seus estats de comptes i balanços.
i) L'aprovació dels comptes anuals previ informe de l'Interventor.

j) L'aprovació de plans i programes plurianuals d'inversions i finança-
ment, i de programes d'actuació.

k) L'aprovació de crèdits extraordinaris o l'ampliació dels existents.

1) L'aprovació d'operacions de crèdit.

11) La determinació de les tarifes dels serveis del Consorci.

m) L'aprovació, modificació i revisió dels plans i projectes d'obres i ser

veis.

n) La contractació d'obres, serveis i subministraments de caràcter

plurianual i que comprometin els pressupostos d'exercicis posteriors al cor

rent.

o) L'adquisició, disposició i alienació de béns i drets i la transacció sobre

els mateixos, quan el seu valor excedeixi del 5% dels recursos ordinaris del

Pressupost.
p) L'aprovació de les formes de gestió directa dels serveis del Consorci

que impliquin la creació d'entitats amb personalitat jurídica pròpia i diferen

ciada de la del Consorci.
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q) L'exercici d'accions administratives i judicials, i la compareixença i
defensa en els procediements incoats contra el Consorci.

r) La proposta de dissolució del Consorci.

Article 10. 1. El President i els Vice-presidents del Consorci són
elegits pel Consell General d'entre els seus membres, d'acord amb les
següents regles:
la. S'elegirà un Vice-president d'entre els representants de cada entitat con

sorciada.
2a. El President serà elegit, anualment, d'entre els Vice-presidents, de forma

que la Presidència correspongui rotatòriament a un representant de cada
ens consorciat.

2. Els càrrecs de President i Vice-president són delegables en els altres
representants de la mateixa entitat membres del Consell.

Article 11. Corresponen al President les següents atribucions:
a) Representar el Consorci.
b) Convocar i presidir les sessions del Consell General, formar el seu

ordre del dia, suspendre i llevar les sessions i dirimir, si cal, els empats amb
vot de qualitat.

c) Vetllar pel compliment dels acords i decissions dels òrgans del Con-
sorci.

d) Presentar al Consell General el Pressupost anual del Consorci format
pel Gerent.

e) Aprovar i concertar les operacions de tresoreria.
f) Exercir accions judicials i administratives, i comparèixer i defensar el

Consorci en els procediments que li siguin incoats, en cas d'urgència i
donant-ne compte al Consell General en la primera sessió que celebri.

g) Proposar al Consell General el nomenament del Gerent.
h) Aquelles altres que el Consell General li encomani.

Article 12. Els Vice-presidents, per l'ordre que s'estableixi, substituei
xen el President en cas de vancat, absència o impediment.

Article 13. l. El Gerent és nomenat pel Consell General a proposta del
President.

2. Correspon al Gerent:

a) Dirigir l'administració del Consorci i executar els acords dels seus

òrgans.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis.

c) Contractar obres, serveis i subministraments la durada dels quals no

excedeixi d'un any o no exigeixi crèdits superiors als consignats en el
Pressupost anual de l'exercici, i autoritzar despeses i reconèixer obligacions
amb aquestes mateixes limitacions.

d) Contractar, dirigir i acomiadar el personal.
e) Ordenar pagaments i retre comptes.
f) Desplegar la gestió econòmica, conforme el Pressupost.
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g) Adquirir, disposar i alienar béns, així com efectuar transaccions

sobre els mateixos, quan el seu valor no excedeixi del 5% dels recursos

ordinaris del pressupost.
3. El Gerent pot exercir, per delegació del President, les funcions

previstes en els apartats a), c), e) i f) del paràgraf 2 de l'article l l. així com les
demés que el Consell General o el mateix President li encomanin.

CAPÍTOL TERCER. RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Article 14. El Consell General s'ha de reunir, en sessions ordinàries,
almenys dos cops a l'any, i en sessions extraordinàries, sempre que sigui
convocat pel President del Consorci o a petició de dues terceres parts dels

seus membres.

Article IS. I. La convocatòria, signada pel President, serà tramesa,

junt amb l'ordre del dia, de forma fefaent i amb una antellació de vuit dies

naturals. A partir de la data de la convocatòria, el Secretari tindrà a disposició
dels membres del Consellla documentació dels assumptes inclosos en l'ordre

del dia.
2. El Consell es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del

nombre dels seus membres. En tot cas, cal l'assistència del President i del

Secretari o dels qui estatutàriament els substitueixin.

Article 16. El Secretari, com a fedatari del Consorci, i l'interventor,

designats ambdós de forma reglamentària, assisteixen a les sessions del

Consell General, amb veu i sense vot, i assessoren al President i els demés

membres del Consell quan són requerits per fer-ho. Tant el Secretari com

l'Interventor poden delegar, si s'escau, les seves funcions.

Article 17. 1. Els acords del Consell General s'adopten, per regla
general, per majoria simple dels membres presents; hi ha majoria simple quan
els vots afirmatius són més que els negatius. Cal el vot favorable de més dels

dos terços del nombre estatutari de membres del Consell en l'adopció dels

acords relacionats amb:

a) L'aprovació del Reglament Orgànic.
b) La creació de formes de gestió amb personalitat jurídica pròpia.
c) La modificació dels Estatuts.

d) La integració en el Consorci d'altres entitats.

e) La dissolució i liquidació del Consorci.

2. Els empats que es puguin produir en les votacions del Consell els

dirimeix, amb vot de qualitat, el President o qui estatutàriament el substi

tueixi.

Article 18. De les sessions del Consell se n'aixecarà acta, la qual un cop

aprovada, serà transcrita en el llibre d'actes i signada pel President i pel
Secretari, que vetllaran per l'immediat compliment dels acords adoptats.
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CAPÍTOL QUART. RÈGIM FINANCER

Article 19. Per a la realització dels seus fins el Consorci disposa dels
següents recursos:

a) Els productes del seu patrimoni.
b) Els rendiments provinents de serveis i explotacions.
c) Les aportacions de les entitats consorciades.
'd) Les operacions de crèdit i de tresoreria.
e) Les subvencions.
f) Els demés previstos per l'ordenament jurídic.

Article 20. El Pressupost anual el forma el Gerent i l'eleva al President
que l'ha de sotmetre a l'aprovació del Consell General.

Article 21. Al Pressupost s'hi acompanyaran els següents estats de pre-
visió:

a) El compte d'explotació.
b) El compte resum d'operacions comercials.
c) El quadre de finançament.

Article 22. l. El control financer del Consorci l'exerceix l'Interventor, i
té per finalitat comprovar el seu funcionament en l'aspecte económico
financer i conforme a les disposicions i directrius que el regeixen.

2. El preceptiu control d'eficàcia s'exerceix mitjançant l'anàlisi del cost
de funcionament i del rendiment o utilitat dels serveis o inversions, així com

del compliment dels objectius dels corresponents programes.
3. En exercici de la seva funció, correspon a l'Interventor:
a) Examinar i censurar en tot moment els comptes.
b) Assessorar els òrgans del Consorci en assumptes econòmics.
c) Supervisar en tot moment la comptabilitat.
d) Informar els comptes anuals, abans de la seva aprovació pel Consell

General.
4. El President pot encomanar auditorie� externes sempre que ho cregui

convenient.

Article 23. El Consorci està sotmès al règim de comptabilitat pública.

Article 24. El control superior dels comptes i de la gestió econòmica del
Consorci correspon al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes,
amb l'abast i en les condicions que estableixen les Lleis que regulen ambdues
Institucions.

CAPÍTOL CINQUÈ. RÈGIM JURÍDIC

Article 25. Correspon al Consell General resoldre els conflictes d'atri
bucions, així com els dubtes i qüestions que suscitin l'aplicació i interpretació
d'aquests Estatuts.
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Article 26. l. Els actes i acords dels òrgans collegiats del Consorci i

els del seu President són recurribles davant la Jurisdicció contenciosa

administrativa, previ recurs de reposició,
2, Els actes del Gerent són recurribles en alçada davant del President.

3, Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions judicials contra les
resolucions dels òrgans del Consorci regides pel Dret privat seran resoltes pel
President.

CAPÍTOL SISÈ. ADMISSIÓ DE NOVES ENTITATS, MODIFICACIÓ D'ES

TATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 27. I. L'admissió de noves entitats com a membres del Consor
ci es podrà efectuar a proposta del Consell General o d'alguna de les tres

entitats fundadores,

2, L'aprovació de l'admissió requereix l'informe previ del Consell i

l'acord de l'òrgan competent de cadascuna de les tres entitats fundadores,

3, L'admissió de nous membres podrà comportar, si s'escau, la modifica

ció d'aquests Estatuts,

Article 28. La modificació dels Estatuts s'efectuarà d'acord amb el

mateix procediment que estableixen els paràgrafs I i 2 de l'article anterior

per a l'admissió de nous membres,

Article 29. I. La dissolució del Consorci s'efectuarà a proposta del

Consell General, i caldrà que sigui aprovada per l'òrgan competent de

cadascuna de les tres entitats fundadores,

2, Aprovada la dissolució, el President i els Vice-presidents, junt amb el

Secretari i l'Interventor, actuaran de comissió liquidadora,

Article 30. En cas de dissolució del Consorci i qualsevol que sigui la seva

causa, el producte de la liquidació un cop cobertes les càrregues passarà a ser

propietat de la ciutat de Barcelona, representada pel seu Ajuntament.

DISPOSICIONS FINALS

l. Aquests Estatuts seran vàlids quan siguin aprovats pels òrgans com

petents de les tres Institucions que concorren a la creació del Consorci,

2, Els Estatuts entraran en vigor a partir del dia de la seva publicació en

el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

I. Un cop designats per l'òrqan competent de cadascun dels ens consor

ciats els seus representants en el Consell General, l'Alcalde de Barcelona

convocarà la sessió constitutiva,
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2. Fins la seva designació reglamentària, els càrrecs de Secretari i
d'Interventor del Consorci seran exercits pel Secretari General i per l'Inter
ventor de l'Ajuntament.
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PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

(Estatuts aprovats en escriptura constitucional de 8 d'abril de 1983.)

Article 1. El Consorci del Palau de la Música Catalana és integrat per la

Generalitat de ,Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació Provincial

de Barcelona.

Podrà ser ampliat el nombre de membres del Consorci amb l'admissió
d'entitats públiques que es comprometin a fer aportacions regulars pel
funcionament del Palau. L'acord haurà d'ésser pres per les dues terceres

parts dels membres del Patronat.

Article 2. El Consorci assumeix la gestió del Palau de la Música Catala

na per damunt dels interessos econòmics particulars, amb la finalitat d'incre

mentar i fer assequible al poble l'art musical i la cultura en general, tal com

correspon a la seva tradició i a la ciutat de Barcelona.

Són condicions de la cessió de l'ús i gestió del Palau, el manteniment

econòmic i la qualitat i el nombre mínim de sessions al nivell tradicional.

El Consorci també assumeix la collaboració amb l'entitat propietària de

l'edifici del Palau, l'Orfeó Català, en benefici de la vida pròpia de l'entitat i la

potenciació artística de la massa coral.

Article 3. Correspondrà al Consorci:

A. La conservació ordinària i el manteniment dels edificis ocupats pel
Palau de la Música Catalana, i totes les instal·lacions que comprèn.

B. La conservació i reparació dels elements marginals i mobiliari exis

tent al Palau, i d'aquells que, en endavant calgui proveir i siguin necessaris

per a l'activitat musical que s'hi faci.
'

C. L'organització dels actes que en nom del Consorci es facin al Palau.

D. La contractació i gestió de la Sala en benefici de tercers, sempre amb

l'estricte compliment de l'article segon.
E. La contractació i remuneració del personal artístic, del personal

administratiu i del personal de la sala, que així mateix s'estimi necessari.

F. L'aprovació dels pressupostos corresponents a la recaptació dels fons

necessaris per a cobrir-los.

Els possibles excedents, s'aplicaran a la gestió que constitueix l'objecte
del Consorci.

G. El Consorci es farà càrrec de les obres que corresponen al projecte
d'adaptació del Palau de la Música Catalana dels arquitectes Òscar Tusquets i

Lluís Clotet, a excepció d'aquella part que correspon a la Direcció General del

Patrimoni Artístic de la Generalitat.
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Article 4. El Consorci del Palau de la Música Catalana tindrà personali
tat jurídica pública per al compliment de les finalitats que se li assignin i, per
tant, podrà posseir béns, contractar, obligar-se i defensar judicialment i

extrajudicialment els seus drets.

Article 5. El Consorci mantidrà el nivell escaient dels actes i sessions

musicals que tinguin lloc al Palau.

Article 6. Els mitjans de què disposarà el Consorci per al compliment de

les missions que li siguin encomanades seran els següents:
A. Els ingressos en concepte de lloguer de la sala a tercers o bé el

producte de la venda de les localitats quan el titular organitzador sigui el

mateix Consorci.
B. Les subvencions oficials o privades que es destinin a les sessions

musicals que siguin organitzades pel Consorci, així com per a les installacions

del Palau.

C. Els crèdits de naturalesa personal que obtingui el Consorci.

D. Les quantitats que la Generalitat, la Diputació Provincial i l'Ajunta
ment de Barcelona, en les proporcions del 45 % la primera, i del 27,50 % les

altres, aportin per a cobrir les despeses.

Article 7. El Consorci serà regit i administrat per un Patronat presidit
pel Molt Honorable President de la Generalitat. En seran vice-presidents
l'Excm. Alcalde de Barcelona, l'Honorable Conseller de Cultura, l'Excm.

President de la Diputació i el President de l'Orfeó Català. El President i els

vice-presidents podran delegar la seva representació. A més serà integrat
per un representant de la Generalitat de Catalunya, designat per la Conselle

ria de Cultura, un representant de l'Ajuntament de Barcelona, un representant
de la Diputació i quatre representants de l'Orfeó Català designats per la seva

Junta de Govern entre els seus components.
El Patronat designarà un Comitè Executiu de 7 membres i la seva

composició reflectirà la mateixa proporció establerta en el Patronat. O sigui
amb la següent composició: 2 membres de la Generalitat de Catalunya; I

membre de la Diputació Provincial de Barcelona; I membre de l'Ajuntament
de Barcelona i 3 membres de l'Orfeó Català.

Presidirà aquest Comitè Executiu el President de l'Orfeó Català. Les dues

terceres parts dels membres del Patronat podran acordar la seva ampliació
fins a tres membres més, per donar entrada a persones que per llur significa
ció i activitats es considerin capacitades i representatives de la vida musical i

artística, i puguin ajudar a la tasca encomanada al Consorci. El patronat podrà
nomenar un Comitè d'Honor. En formaran part aquelles persones que, pels
mèrits personals contrets en l'assoliment de la constitució del Consorci o bé

per la seva significació en el marc de la música, mereixin préferentment de

ser membres del Comitè d'Honor.
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Article 8. El Patronat es reunirà sempre que sigui convocat pel Presi

dent o pels vice-presidents, amb una antelació mínima de cinc dies a la data

de la reunió, i sempre que ho sol-licitin tres membres del Patronat.



S'haurà de reunir obligatòriament per programar les temporades de cada

any, aprovar els pressupostos corresponents i la rendició de comptes.

Article 9. El Patronat només podrà deliberar i prendre acords sobre les

qüestions que hagin estat incloses a l'ordre del dia de la reunió que confeccio
narà el convocant. Dos membres del Patronat, però, podran demanar, amb una

antelació de tres dies abans de cada reunió, la inclusió d'altres qüestions a

l'ordre del dia.

Article 10. l. Tots els acords del Patronat es prendran pel vot de més
de la meitat dels membres assistents, sempre que aquests siguin almenys, la

major part del total de membres i hagin estat convocats degudament. Cas de

produir-se empat, es repetirà la votació en la mateixa sessió o en la següent si

l'assumpte no fos clarament urgent, i de repetir-se l'empat, decidirà el
President amb vot de qualitat.

2. Els acords relatius a despeses d'inversió i d'aprovació de la rendició
de comptes, hauran d'ésser ratificats pels ens consorciats.

Article 11. I. El Patronat designarà un secretari que s'encarregarà
d'aixecar les actes de les reunions del Patronat i dels acords presos, així corn

de supervisar i urgir el compliment d'aquelles, i un interventor que tindrà al
seu càrrec la fiscalització i la comptabilitat del Consorci. Aquests càrrecs
seran exercits per personal tècnic de la Generalitat, i dels qui ho siguin de les

Corporacions consorciades, i el portaran a compliment mitjançant un torn

rotatori d'any en any.
2. El secretari i l'interventor o els funcionaris en qui deleguin, assistiran

a les reunions del Patronat i del Comitè Executiu, amb veu i sense vot.

Article 12. l. El Patronat nomenarà un Gerent per tal que executi el

compliment dels acords i tingui cura del funcionament ordinari del Consorci.
Tindrà les facultats que el Patronat li delegui, les quals hauran d'ésser
formalitzades en escriptura pública de poder en la part que convingui per
legalitzar les relacions del Gerent amb tercers. El Gerent assistirà a les
reunions del Patronat i del Comitè Executiu, amb veu i sense vot.

2. Els fons del Consorci es custodiaran mitjançant dipòsits constituïts en

entitats bancàries. La disposició dels esmentats fons requerirà la signatura del
President del comitè executiu, de l'interventor i del gerent.

Article 13. La duració del Consorci serà de vint anys.
Es dissoldrà per les causes següents:
a) Compliment del termini per al qual s'ha constituït;
b) Per impossibilitat de portar a cap, per qualsevol motiu, la gestió del

Palau de la Música Catalana; i

c) Per acord del Patronat, pres per majoria absoluta en sessió convoca

da expressament amb aquesta finalitat.
Una vegada dissolt el Consorci es procedirà a la devolució, a l'Orfeó

Català, dels béns i instal·lacions que aquell tenia en ús per cessió d'aquest
Ajuntament, amb les millores incorporades a l'edifici i sense contraprestació de
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cap mena. Els saldos dineraris que poguessin restar després d'haver-se proce
dit a la dissolució del Consorci, correspondran a la Generalitat de Catalunya, a

l'Ajuntament de Barcelona i a la Diputació Provincial de Barcelona, en la

proporció de participació establerta en l'article 6. Aquestes institucions, en la

mateixa proporció, es faran càrrec dels dèficits que poguessin existir.

Disposició Transitòria I.

L'Orfeò Català cedeix al Consorci l'ús de tots els béns i installacions que
són actualment de la seva propietat i per a tot el temps de durada del

Consorci amb l'obligació de mantenir-los degudament, per a la qual cosa es

formalitzarà l'inventari adient.

El Consorci no assumeix cap obligació financera, deute o càrrega anterior

a la seva gestió, tots els quals hauran de ser resolts per «Forum Musical, S.A.»,
entitat que fins ara ha estat responsable de l'explotació del Palau de la Música
Catalana.

El Consorci i l'Orfeó Català, entitat propietària del Palau de la Música

Catalana, signaran l'oportú document de cessió de la gestió de la Sala del

Palau, segons els criteris establerts en els presents estatuts.

També, i mitjançant els oportuns acords amb l'Orfeó Català i Forum

Musical, S.A. el Consorci es farà càrrec del personal d'ambdues entitats, sense

que els esmentats acords comportin obligacions de cap mena per a les entitats

consorciades.
Així mateix, anualment, i sempre d'acord amb l'Orfeó Català, el Consorci

destinarà una quantitat del seu pressupost en concepte de subvenció a

l'entitat propietària del Palau.

Disposició Transitòria II.

El Consorci queda constituït des d'aquest acte per a assumir les funcions

que li corresponen en relació a la gestió del Palau de la Música Catalana, a

partir del dia 1 de maig d'enguany. La Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació
habilitaran els fons necessaris per a l'inici de l'activitat del Consorci, fins

l'aprovació del pressupost del primer exercici corresponent a la temporada
1983/1984.

Disposició Transitòria III.

El Consorci quedarà subrogat en les obligacions derivades del prèstec
atorgat pel Banc de Crèdit Industrial a l'Orfeó Català amb data 18 d'octubre

de 1982.

Disposició Final I.

Els membres del Consorci podran organitzar representacions o altres

actes pel seu compte, prèvia aprovació del Patronat. Només hauran de satisfer

els costos directes que ocasionin. Aquests actes no podran interferir cap de

les temporades programades.

Disposició Final II.

En tot allò no previst en aquests estatuts, s'estarà al que disposa la Llei de

Procediment Administratiu i legislació sobre règim local.
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MUSEU D'ART CONTEMPORANI

(Estatuts aprovats per l'Ajuntament de Barcelona segons
acord del Consell Plenari de 4 de març de 1988)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article Ir. I. El Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona
és un ens públic de caràcter associatiu constituit per Administracions públi
ques i entitats privades sense ànim de lucre, creat de conformitat amb els
articles 252 a 255 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,

2, El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de les dels
seus membres i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins,

Article 2n. l. Constitueixen el Consorci la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Museu d'Art Conternporani.

2, El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb altres
entitats públiques o privades l'admissió de les quals haurà d'ésser acordada
pels dos terços dels membres del Patronat.

Article 3r. El Consorci té per objecte:
a) La creació i la gestió del Museu d'Art Contemporani de Barcelona,

com a centre d'exposició i reserva d'un fons d'art representatiu de les

principals tendències i els diferents àmbits de la creació artística contemporà
nia, fons que prestarà especial atenció a l'obra dels artistes catalans o

relacionats amb Catalunya,
b) La constitució d'un fons de documentació, al si del Museu, que faciliti

l'estudi i difussió de l'art contemporani
c) La realització d'exposicions temporals i qualsevol altra activitat enca

minada a fomentar el coneixement de l'art contemporani i el perfeccionament
de la sensibilitat estètica de les generacions presents i futures,

Article 4t. El domicili del Consorci es fixa a l'antiga Casa de la Caritat,
carrer Montealegre, núm. 7, de Barcelona,

Article 5è. Per al compliment dels seus fins el Consorci comptarà amb
els mitjans essencials següents:

a) Les subvencions que acordin la Generalitat de Catalunya i l'Ajunta
ment de Barcelona, en la proporció que aquestes Administracions determinin,
en el ben entès que han de ser suficients per cobrir les despeses de
construcció i de funcionament ordinari del Museu,

b) Les obres d'art que aporti la Fundació Museu d'Art Contemporani.
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CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ

Article 6è. Són òrgans del Consorci:

a) El Consell General i el seu President i els Vice-presidents.
b) La Comissió Delegada.
c) El Gerent.

d) El Director.

e) La Comissió Tècnica Assessora.

A) El Consell General

Article 7è. 1. El govern i administració del Consorci corresponen al

Consell General, el qual serà presidit pel Molt Honorable President de la

Generalitat i en seran Vice-presidents primer i segon l'excellentíssim Alcalde

de Barcelona i el President de la Fundació Museu d'Art Contemporani respec
tivament.

2. Integren també el Consell General quinze vocals, designats cinc per
la Generalitat de Catalunya, cinc per l'Ajuntament de Barcelona i cinc per la

Fundació Museu d'Art Contemporani.
3. Per acord de les dues terceres parts dels seus membres, el Consell

General podrà disposar la seva ampliació fins a cinc vocals més, per tal

d'incorporar a persones que per llur significació i activitats es considerin

capacitades i representatives de la vida artística i puguin ajudar a les tasques
que el Consorci té encomanades.

4. Si, d'acord amb el que preveu l'article 2.2 d'aquests Estatuts, el

Consell General aprova la incorporació al Consorci d'alguna altra entitat,

disposarà en el mateix acord el nombre de vocals que li correspondran.

Article 8è. l. Llevat del President i el Vice-president, la durada del

mandat de la resta de membres del Consell General serà de cinc anys renova

bles.
2. L'exercici del càrrec serà gratuït i incompatible amb altres càrrecs o

funcions remunerades pel Consorci.

Article 9è. Són funcions del Consell General:

a) L'ampliació del Consorci amb noves entitats públiques o privades.
b) L'aprovació dels pressupostos anuals d'ingressos i despeses i la

rendició de comptes.
c) La modificació dels Estatuts del Consorci.

d) L'aprovació d'operacions de crèdit.

e) L'aprovació dels Reglaments de Règim Interior del Museu.

f) La designació dels membres de la Comissió Delegada.
g) El nomenament del Gerent i del Director del Museu, a proposta de la

Comissió Delegada.
h) L'aprovació de la plantilla de personal i la relació dels llocs de tre

ball

i) L'establiment dels serveis del Museu.

j) L'aprovació del projecte de construcció del Museu.
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k) L'alienació del patrimoni del Museu quan el valor ultrapassi el 5%
dels recursos ordinaris del Pressupost.

1) Contractar obres i serveis quan llur quantia excedeixi del 5% dels
recursos ordinaris del Pressupost.

m) La disposició i alienació dels béns i drets del Consorci i la transacció
sobre els mateixos.

n) L'exercici d'accions administratives i judicials.
ñ) L'aprovació de la dissolució del Consorci.
o) Qualsevol altra que requereixi una majoria especial per a la seva

aprovació.

B) El President

Article IOè. 1. Són funcions del President del Consell General:
a) Representar el Consorci.
b) Convocar i presidir les sessions del Consell General i de la Comissió

Delegada.
c) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General.
d) Exercitar accions administratives i judicials en casos d'urgència.
2. El Vice-president primer i el Vice-president segons exerciran, per

aquest ordre, les funcions pròpies del President en cas d'absència, malaltia o

impossibilitat d'aquest.
3. Les funcions de representació són delegables en els Vice-presidents i

en els demés membres del Consell General.

C) La Comissió Delegada

Article llè. 1. La Comissió Delegada és integrada per:
a) El President del Consorci o membre del Consell General en qui dele-

guio
b)

guio
c)

guio

El Vice-president primer o membre del Consell General en qui dele-

El Vice-president segon o membr,e del Consell General en qui dele-

d) Un nombre de vocals no superior aIa meitat dels que formen en

Consell General, designats per acord d'aquest.
e) El Director i el Geren.
f) Actuarà de Secretari el que ho sigui del Consorci.
2. Les funcions d'aquesta Comissión són:
a) Assitència al President i als Vice-presidents.
b) Estudi i preparació de les sessions del Consell General, i seguiment

de l'execució dels seus acords.

c) Totes aquelles altres funcions que li encomani i delegui el Consell
General, excepció feta de les assenyalades en els apartats a), b), c), ñ) i o) de
l'article novè d'aquests estatuts, que són indelegables.
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D) El Gerent

Article 12è. l. El Gerent del Consorci, d'acord amb les directrius

fixades pel Consell General, té les funcions següents:
a) Dirigir l'administració del Consorci i del Museu i executar els acords

del Consell General i de la Comissió Delegada.
b) Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions, en els límits

que el Patronat li delegui i ordenar pagaments i retre comptes.
c) Contractar, acomiadar, sancionar i dirigir orgànicament tot el perso

nal del Museu i dirigir orgànica i funcionalment el personal administratiu i

subaltern.

d) Contractar obres i serveis, sempre que la quantia no ultrapassi el 5%
dels recursos ordinaris del Pressupost.

e) Exercir les altres funcions que el Consell General Ii delegui, en el ben

entès que no són delegables les que s'assenyalen a l'article 11.2.c).
2. El càrrec de Gerent és incompatible amb el de vocal del Consell

General, però comporta l'assitència amb veu a les sessions del Consell
General i de la Comissió Delegada.

E) El Director

Article 13è. l. El Director del Museu, d'acord amb les directrius

fixades pel Consell General, té les funcions següents:
a) La direcció artística del Museu.

b) La direcció, inspecció i impuls dels serveis que el Museu presti i de

les activitats que realitzi.

c) La direcció funcional del personal facultatiu al servei del Museu.

d) L'assessorament tècnic dels demés òrgans del Consorci.
2. El càrrec de Director és incompatible amb el de vocal del Consell

General, però el seu titular pot assistir amb veu a les sessions del Consell
General i de la Comissió Delegada.

F) La Comissió Tècnica Assessora

Article 14è. l. Es podrà crear una Comissió Tècnica Assessora de

caràcter consultiu, integrat per un mínim de sis i un màxim de dotze membres

que podran ser nomenats i revocats per la Comissió Delegada del Patronat,
entre aquelles persones que es considerin més adequades pels seus coneixe

ments tècnics o artístics.
2. La Comissió Tècnica Assessora tindrà la missió d'assessorar a la

Comissió Delegada i donar el seu parer sobre totes les consultes i qüestions
que li siguin sotmeses.

3. Els membres de la Comissió Tècnica Assessora podran ser convidats

a assistir a les reunions del Consell General i de la Comissió Delegada quan
així es cregui oportú.
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CAPÍTOL III. RÈGIM DE SESSIONS I FUNCIONAMENT

Article 15è. l. El Consell General es reunirà com a mínim dos cops
l'any en sessió ordinària per aprovar els pressupostos d'ingressos i despeses i
la rendició anual de comptes. No obstant, el Consell General podrà acordar
una major periodicitat de les sessions ordinàries.

2. En sessió extraordinària, el Consell General es reunirà sempre que
sigui convocat pel seu President o pels seus Vice-presidents o quan així ho
sol·licitin la quarta part dels seus membres.

3. La Comissió Delegada es reuneix amb la periodicitat que ella mateixa
acordi, i sempre que la convoqui el President, que ho proposin els Vice

presidents o que ho sollicitin dos dels seus membres.

Article 16è. l. Les convocatòries de les sessions 'han de notificar amb
cinc dies d'antelació i han d'incloure l'ordre del dia de la sessió amb tots

aquells punts que hagin ficat el President i els Vice-presidents.
2. Tanmateix, amb tres dies d'antellació, els patrons podran proposar la

inclusió d'altres punts de l'ordre del dia.
3. En les sessions convocades a petició d'una quarta part dels patrons, a

més dels punts que aquests proposin, el President i els Vice-presidents hi

podran afegir els que estimin convenients.

Article 17è. 1. El Patronat només podrà deliberar i prendre acords
sobre les qüestions que hagin estat incloses a l'ordre del dia. No obstant, en

les sessions ordinàries i prèvia declaració d'urgència aprovada per majoria
absoluta, podran tractar-se altres afers.

2. El Patronat queda constituït vàlidament amb l'assistència d'un terç
dels seus membres, sempre que es compti amb la presència del President o

dels Vice-presidents i del Secretari, o de qui els substitueixi.

Article 18è. l. Els acords del Consell General s'adopten, per regla
general, per majoria simple. En cas d'empat, es repetirà la votació i si persisteix
l'empat, decidirà el vot de qualitat del President o de qui el substitueixi.

2. Serà necessari el vot favorable de dues terceres parts dels membres
del Patronat per a l'adopció dels següents acords:

a) Modificar els Estatuts, havent de complir, a més, els requisits legals.
b) Ampliació del Consorci a altres entitats.
c) Incorporació de nous membres al Consell General, de conformitat

amb l'article 7.3.
d) Aprovació de la dissolució del Consorci.
e) Creació de la Comissió Delegada i designació dels seus membres.
f) Crear delegacions o representacions a altres ciutats i designar les

persones que hagin de regir-les.
g) Establir convenis amb altres entitats, públiques o privades, dedicades

a finalitats similars.

Article 19è. 1. El Consell General designarà un Secretari que s'encar

regarà d'aixecar les actes de les reunions del Patronat i dels acords adoptats,
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així com de lliurar, quan calgui, certificacions dels acords del Consell,

2, El Consell General designarà també un Interventor que exercirà les

funcions de control i fiscalització de la gestió econòmico-financera i pressupos

tària i de la comptabilitat del Consorci, En l'exercici d'aquest càrrec s'alterna

ran anualment i rotatòria personal tècnic de la Generalitat i de l'Ajuntament de

Barcelona,

Article 20è. El personal propi del Consorci i del Museu serà contractat

en règim de relació laboral. Tanmateix, les Administracions consorciades hi

podran adscriure personal tècnic en comissió de serveis o en la situació

administrativa que legalment corresponqui:

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 21è. l. El Consell General aprova anualment el Pressupost del

Consorci, el projecte del qual serà preparat pel Gerent i informat per l'Inter

ventor.

2, No obstant aquesta aprovació, els acords relatius a despeses d'inver

sió han de ser ratificats per les institucions consorciades, Aquestes Adminis

tracions ratificaran també la rendició anual de comptes,

Article 22è. Els recursos econòmics del Consorci són:

a) Les subvencions que acordin la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 5 a) d'aquests Estatuts,

b) Subvencions públiques o privades,
c) El producte dels serveis i activitats que el Museu presti o realitzi,

d) El producte dels drets de reproducció de les obres d'art del Museu,

e) Ingressos en concepte de lloguer a tercers de sales i espais,
f) Qualsevol altres que li puguin correspondre d'acord amb les lleis,

CAPÍTOL V. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 23è. l. La dissolució de Consorci s'acordarà pel Consell Gene

ral amb el vot qualificat previst a l'article 18 d) d'aquests estatuts, L'acord de

dissolució establirà la nova forma de gestió del Museu,

2, La dissolució del Consorci i la nova forma de gestió del Museu hauran

d'ésser ratificats per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona,

Article 24è. En cas d'extinció, el patrimoni del Consorci restarà adscrit

al Museu i en passarà a ser titular l'ens que es faci càrrec de la seva gestió,

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El Consell General, en el termini màxim d'un any, a comptar des de la

vigència d'aquests Estatuts, aprovarà un Reglament de Règim Interior per a la

regulació de l'organització i funcionament intern del Consorci,
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NORMALITZACIÓ LINGüíSTICA

(Estatuts aprovats per acord del Consell Executiu
de la Generalitat de 3 i II d'octubre de 1988)

(Adhesió de l'Ajuntament segons C,P, de 28 de desembre de 1988)

Article 1. I. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens

amb personalitat jurídica pròpia integrat, amb caràcter voluntari, per les
Administracions públiques que figuren a l'annex núm. I dels presents esta
tuts,

2, La incorporació al Consorci de nous ens locals de Catalunya es durà a

terme mitjançant la signatura d'un conveni d'adhesió, on s'especificaran les
condicions d'integració, així com els deures i compromisos d'ambdues parts,

3, Així mateix, s'hi podran integrar les entitats privades sense finalitat
de lucre que estiguin interessades en la consecució de les finalitats que
orienten el Consorci, sempre que siguin admeses pel Ple mitjançant acord de
dos terços dels vots emesos,

4, La incorporació de nous membres requerirà sempre l'acceptació
expressa dels Estatuts,

Article 2. El Consorci es constitueix per temps indefinit.

Article 3. El Consorci per a la Normalització Lingüística gaudeix de

plena capacitat jurídica i d'obrar, dins l'àmbit de les seves competències i fi
nalitats,

En conseqüència pot adquirir, posseir, reivindicar, gravar a alienar tota
classe de béns; celebrar contractes, executar obres, obligar-se, interposar els
recursos i exercitar les accions previstes a les Lleis,

Article 4. El Consorci té la seva seu a la ciutat de Barcelona,
,

Article 5. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la

divulgació de la llengua catalana,
El Consorci portarà a terme iniciatives en el camp de l'ensenyament no

reglat del català, i prestarà serveis d'animació cultural, traducció i correcció, i
altres que siguin escaients a les finalitats del Consorci,

Aquestes iniciatives es concretaran en la creació i manteniment de
Centres de Normalització Lingüística i de Serveis locals de Català,

Article 6. l. El Consorci es regeix pels òrgans següents:
a) El PIe,

b) El Consell d'Administració,

c) El President.

d) Dos Vice-presidents,
e) El Gerent.
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2. Així mateix, el Ple del Consorci podrà instituir les comissions de

treball o les ponències que siguin necessàries o escaients per al bon funciona

ment de la institució.

Article 7. 1. El Ple està integrat per les entitats consorciades, cadascu

na de les quals tindrà un vot, llevat de la Generalitat de Catalunya, que tindrà

un nombre de representants igual al nombre d'entitats que componen el

Consorci (inclosa la Generalitat) en el moment de la seva constitució.

En cas que ingressin noves entitats al Consorci, la Generalitat de Catalun

ya podrà nomenar nous representants, o delegar en els seus representants un

nombre de vots igual al nombre d'entitats de nou ingrés.
2. En cas que el nombre d'entitats consorciades superi vint, el Regla

ment de Règim Interior determinarà el nombre suplementari de vots que

corresponen en el Ple a cada ens local consorciat, ponderant el nombre en

funció de la seva participació en les despeses del Consorci.

En aquest cas, cada entitat podrà acumular els seus vots en el seu

representant o bé atorgar-los a nous representants.
3. El Reglament de Règim Interior podrà establir sistemes de delegació

de vot entre els representants.
4. Cada vegada que augmenti el nombre total de vots de membres del

Ple, la Generalitat delegarà en els seus representants el nombre de vots

necessaris per tal que sempre disposi de la meitat més un del total de vots.

Article 8. 1. El Consell d'Administració està constituït pel President del

Consorci, dos Vice-presidents i els vocals.

2. Els vocals del Consell d'Administració són els següents:
a) Cinc, designats per la Generalitat de Catalunya d'entre els seus

representants en el Ple.

b) Quatre, elegits pels ens locals d'entre els seus representants en el

Ple.

c) Un, elegit per les entitats o institucions restants o, en el seu defecte,

pels ens locals.
3. Els vocals del Consell d'Administració seran renovats o ratificats cada

tres anys.
4. El Gerent i el Secretari assistiran al Consell, amb veu però sense vot.

Article 9. l. El President del Consorci és el Director General de

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
2. Els dos Vice-presidents són nomenats pel President, d'entre els vocals

del Consell d'Administració, l'un per designació directa i l'altre a proposta
dels ens locals.

3. Els representants de les institucions als òrgans de govern del Consor

ci poden ser revocats o substituïts en qualsevol moment per resolució de

l'entitat o institució representada.

Article 10. El Gerent del Consorci és nomenat i separat per acord del

Ple, a proposta del President.

394



Article 11. Les funcions de Secretari del Consorci recauran en un dels
seus treballadors. El nomenament del Secretari del Consorci correspon al
Consell d'Administració.

Article 12. l. Les atribucions del Ple són les següents:
a) Aprovar els projectes de modificació dels Estatuts.
b) Ratificar la incorporació de nous membres al Consorci.
c) Aprovar els pressupostos i la seva liquidació, les operacions de crèdit

i la censura de comptes.
d) Aprovar el programa anual d'activitats.
e) Instituir, ampliar o suprimir iniciatives d'abast general.
f) Disposar i alienar béns i drets del Consorci, i fer-ne transaccions.
g) Aprovar el Reglament de Règim Interior.

h) Nomenar i separar el gerent, a proposta del President.

i) Acceptar donacions.

j) Aprovar o ratificar el mapa d'implantació de serveis, així com el seu

desplegament, i obrir o tancar Centres de Normalització Lingüística.
1) Vetllar per la consecució de les finalitats pròpies del Consorci.
2. El Ple es reuneix amb caràcter ordinari un cop al semestre, i amb

caràcter extraordinari sempre que sigui convocat pel President.

Article 13. Són atribucions del Consell d'Administració:

a) Elaborar els plans d'actuació i els programes anuals d'activitats,
tenint en compte les propostes dels Centres de Normalització Lingüística.

b) Elaborar el projecte de Pressupost del Consorci.

c) Obrir i tancar Serveis locals de Català, d'acord amb la planificació
general aprovada pel Ple.

d) Aprovar la plantilla i la remuneració del personal, d'acord amb les

previsions pressupostàries.
e) Aprovar la contractació i la despesa en general, dintre de les previ

sions pressupostàries.
f) Acceptar provisionalment la incorporació de nous membres al Con-

sorci.

g) Exercir qualsevull de les altres atribucions no assignades expressa
ment al Ple, i les que aquest li delegui.

h) Qualsevulla altra no expressament imputada als altres òrgans.

Article 14. Corresponen al President les atribucions següents:
a) Representar judicialment i extrajudicialment el Consorci.
b) Ordenar les despeses i els pagaments dins les previsions pressupos

tàries.

c) Subscriure en nom del Consorci els contractes i convenis per al

compliment dels seus fins.

d) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les
sessions dels òrgans col·legiats del Consorci, i dirigir les seves deliberacions,
decidint, si escau, els empats amb vot de qualitat.

e) Exercir l'alta direcció del Consorci.
f) Qualsevol altra que li sigui delegada pels altres òrgans de govern.
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Article 15. Les atribucions del Gerent són les següents:
a) Dirigir la gestió econòmica i administrativa del Consorci.

b) Executar els acords del Ple i del Consell d'Administració.

c) Exercir la direcció del personal.
d) Exercir el control de la gestió dels programes d'activitats aprovats

pel Ple.

e) Dur a terme les altres activitats que li encomani el Ple, el Consell

d'Administració o el President.

El Gerent ha d'exercir les seves atribucions sota la direcció final del

President del Consorci.

Article 16. El Ple i el Consell d'Administració es reuneixen per convo

catòria del President, per pròpia iniciativa o a proposta d'un terç de les

entitats consorciades.

Per a la vàlida constitució del Ple, caldrà que els membres que hi

assisteixin representin almenys la meitat més un dels vots i un terç dels ens

consorciats. Per a la vàlida constitució del Consell d'Administració caldrà

l'assistència de la meitat més un dels seus membres. Aquests quòrums no

seran necessaris en la segona convocatòria.

En cap cas es podran celebrar sessions sense l'assistència del President i

el Secretari, o persones que legalment els substitueixin.

De cada sessió el Secretari estendrà l'acta corresponent, de la forma que

es determinarà al Reglament de Règim Interior.

Article 17. 1. El Consorci presta els seus serveis de forma desconcen

trada, mitjançant els Centres de Normalització Lingüística.
2. Correspon al Ple del Consorci la creació i supressió dels Centres de

Normalització Lingüística, d'acord amb la planificació general d'activitats i el

mapa de necessitats objectives elaborat per la Direcció General de Política

Lingüística.
3. Cada Centre de Normalització Lingüística ha d'assumir per a tot el

seu àmbit territorial, com a mínim, les funcions següents:
a) Correcció i assessorament lingüística.
b) Dinamització de les activitats de normalització lingüística.
c) Ensenyament del català.
4. Cada Centre és dirigit per un Director, nomenat i separat pel Presi

dent del Consorci a proposta del Consell de Centre.

Article 18. A cada Centre de Normalització Lingüística es constitueix un

Consell, els membres del qual són nomenats majoritàriament per les corpora
cions locals afectades. Cada Consell té representants de les corporacions
locals i de les entitats del seu àmbit territorial relacionades amb la normalitza

ció lingüística, a més d'una representació de la Direcció General de Política

Lingüística, un vocal designat pel Departament d'Ensenyament de la Generali

tat de Catalunya i el Director del Centre. El Reglament de Règim Interior

detallarà quines persones o institucions poden ser representades als Consells,
i en determinarà l'estructura i règim de funcionament.
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Article 19. 1. El Consell és l'òrgan de direcció local del Centre, sense

perjudici de les facultats que corresponen als òrgans de govern del Consorci,
i de les atribucions del Director del Centre, que n'ha d'executar els progra
mes, A més, el Consell té la finalitat de promoure les activitats i iniciatives
locals que s'escaiguin,

2, Correspon al Consell:
a) Aprovar un programa local de normalització lingüística i elevar-lo al

Ple del Consorci,
b) Avaluar i fer el seguiment dels programes i activitats del Centre,
c) Requerir al Director plena informació sobre el Centre,
d) Participar en la presa de decisions relatives al seu funcionament i a

l'execució de la política de normalització lingüística en l'àmbit local.

e) Proposar al President del Consorci el nomenament i la separació del
Director del Centre,

Article 20. l. Els Serveis locals de Català tenen la missió d'impulsar la
normalització de l'ús del català en l'àmbit local, mitjançant programes anuals, i
oferir assessorament lingüístic i sistemes d'aprenentatge del català,

2, Sens perjudici dels criteris de desconcentració, els Serveis actuen
coordinats amb el Centre de Normalització al qual estan adscrits,

3, La integració dels Serveis locals de Català en els respectius Centres
de Normalització Lingüística es produeix per conveni entre el Consorci i els
ens locals afectats,

Article 21. Els recursos econòmics del Consorci són els següents:
a) Les aportacions de les entitats consorciades,

b) El rendiment de l'explotació del seu patrimoni.
c) Els drets de matrícula dels cursos que organitza, els drets d'expedi

ció de certificats d'assistència d'aprofitament, i altres ingressos per prestació
de serveis diversos,

d) Els ingressos extraordinaris obtinguts en operacions de crèdit.
e) Les donacions i les subvencions de qualsevulla naturalesa.

f) Qualsevol altre que li pugui corre,spondre d'acord amb les Lleis,

Article 22. La Generalitat de Catalunya i els altres ens consorciats

garanteixen el finançament del Consorci, A tal fi aporten a cada exercici les

quantitats necessàries per al seu funcionament, a la vista dels ingressos propis
del Consorci, i segons es desprèn dels criteris següents, que seran concretats
anualment pel Ple:

a) L'aportació de la Generalitat de Catalunya és inicialment del 65% de
les necessitats financeres del Consorci, L'aportació dels altres ens consorciats
cobreix el 35% restant.

b) L'aportació de cada ens locals serà la que resulti del respectiu
conveni d'adscripció i es calcularà en funció dels costos del Centre de
Normalització Lingüística de la respectiva demarcació que li siguin proporcio
nalment imputables, dels costos del seu Servei locals de català, si escau; dels
costos dels cursos de català que s'hi fan, i de la part proporcional dels costos

generals del Consorci,
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c) Les aportacions de les altres entitats consorciades seran les que es

desprenguin dels respectius convenis d'integració,
d) El Ple del Consorci pot modificar els percentatges de finançament del

Consorci per majoria de 2 terços,

Article 23. I. El Reglament de Règim Interior del Consorci en determi

narà el règim econòmic de gestió pressupostària i de control intern, sens

perjudici del control financer a càrrec de la Intervenció General i de la

fiscalització de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa vi

gent.
2, El President podrà requerir en qualsevol moment als serveis d'Inter

venció de la Generalitat de Catalunya els informes que consideri oportuns per

assegurar la correcta gestió econòmica del Consorci,

Article 24. l. El Consorci es dotarà del personal adient per atendre les

seves necessitats de funcionament.
2, El personal de nou ingrés serà seleccionat tot respectant els principis

de publicitat, mèrit i capacitat.

Article 25_. Qualsevol membre del Consorci podrà acordar separar-se'n,
prèvia notificació al President feta amb una antelació mínima de sis mesos del

final de cada exercici, sens perjudici que sigui responsable del compliment
de les obligacions contretes pel que fa a l'exercici en curs,

Article 26. Tots els aspectes del règim jurídic i de funcionament del

Consorci no previstos en aquests Estatuts es regiran pel que s'estableix a la

legislació de règim local de Catalunya, Els aspectes organitzatius es regiran
pel Reglament de Règim Interior, i supletòriament per la legislació de règim
local.

Article 27. La modificació d'aquests Estatuts i la dissolució del Consorci ./
hauran de ser aprovades pel Ple i ratificades per cadascun dels ens consor-

ciats,

En acordar-se la dissolució del Consorci, el Ple determinarà la forma en

què s'hagi de procedir a la liquidació dels seus béns,

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. En l'àmbit territorial dels ens locals consorciats, cap membre del

Consorci no promourà o finançarà activitats o serveis coincidents amb els del

Consorci, sense l'acord previ dels altres membres afectats,

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. El personal que actualment realitza les tasques de normalitza

ció lingüística que assumeix el Consorci serà absorbit per aquest, que se



subrogarà en la titularitat de les relacions establertes per cada ens. Això sens

perjudici que el Consorci faci posteriorment una tasca d'adequació de la

plantilla en benefici de la seva professionalització, o en funció d'altres crite
ris.

Segona. Igualment, el Consorci assumirà la titularitat de les altres obli

gacions contretes pels municipis amb motiu de la prestació del servei que
assumeix el Consorci, sempre que aquestes obligacions siguin clarament

imputables a l'esmentat servei, i ja s'estiguessin finançant amb participació de
la Generalitat abans de la constitució del Consorci. Per tal que el Consorci
assumeixi aquestes obligacions, caldrà que estiguin al corrent de pagament
en el moment de la constitució del Consorci.

ANNEX

El Consorci està integrat, inicialment, per les entitats següents: Generali
tat de Catalunya, Diputació de Girona, Ajuntament de Badalona, Ajuntament
de Barcelona, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de Cornellà
de Llobregat, Ajuntament de Girona, Ajuntament de Granollers, Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Manresa,
Ajuntament de Molins de Rei, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament
de Sabadell, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Boi de

Llobregat, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament de Santa
Coloma de Gramanet, Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Terrassa i

Ajuntament de Vic.



ZONA FRANCA DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per ordre del Ministerio de Hacienda d'I de juliol de 1968,
BOE núm. 182 del dia 30 de juliol de 1968)

CAPÍTOL I. CONSTITUCIÓ I RENOVACIÓ DEL CONSORCI

Article 1. � ca de Barcelona serà administrada, per un

�sota�.esi@_ncia de l:Xiêaï�i�- resigèiiCia
correspondrà a un Delegat Esj)èèia nomenat pel Ministerio de Hacienda i la

representació del Consorci serà ostentada pel seu President.

El Consorci estarà constituït pels elements següents: set regidors de

l'Ajuntament; un representant de cada una de les entitats: Junta d'Obres i

Serveis del Port de Barcelona i Fomento del Trabajo Nacional; dos represen
tants de la Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació; l'Administrador

de la Duana de Barcelona; l'enginyer director del Port i, en general, pels de

les entitats que contribueixin amb la seva aportació a l'obra de la Zona Franca

i del Consorci; un representant de les companyies de ferrocarrils les línies de

les quals funcionin al terme municipal, designat per acord mutu dels directors

de les citades empreses; quatre vocals nomenats pel govern a proposta del

Delegat Especial de l'Estat, i dos representants de l'Organización Sindical.

El Consorci podrà sempre modificar, mitjançant acord unànime que
caldrà sotmetre a aprovació del Ministerio de Hacienda, la forma de represen-
tació de les entitats que el constitueixen .êlLYÍê.ta dels sacrificis de tipus__. �
econòmic que qualsevol d'elles faci o hagi fet per a Lestablirnent de la Zona

Franca i desenvolupament de les seves activitats.

Article 2. Per a la constitució del Consorci, l'Ajuntament designarà, de

la manera prevista en l'estatut o llei municipal, els set regidors que, amb

l'Alcalde, representaran la ciutat en l'organisme esmentat. Serà condició

indispensable que quatre dels alludits regidors pertanyin a la renovació més

antiga de les dues que formen el Consistori i els altres tres a la més mo

derna.
D'ara endavant, quan es renovi, l'Ajuntament designarà els representants

que substituiran els que hauran deixat de formar part del Consorci pel fet

d'haver cessat en el càrrec de regidor. Aquesta designació recaurà precisament
en regidors que entrin novament a formar part de la Corporació municipal.

Article 3. Les corporacions econòmiques elegiran els seus represen
tants per un període de sis anys i d'acord amb el que els seus respectius
reglaments estableixin. Es renovaran per meitat cada tres anys, en les

mateixes èpoques que corresponguin a la renovació normal dels represen
tants de l'Ajuntament. No podran ser reelegits en el termini dels sis anys

següents al del seu cessament.
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Els representants de la Junta d'Obres del Port, companyies de ferrocar
rils, Organización Sindical i entitats provincials o interprovincials, es renova

ran també per meitat a les mateixes èpoques, i tampoc no podran ser reelegits
durant els sis anys següents als del seu cessament.

Article 4. La representació al Consorci de l'Organización Sindical serà
determinada d'acord amb les normes i disposicions d'aplicació,

Article 5. Les persones que formen part del Consorci no tindran facultat
de delegar en una altra perquè les substitueixi

Tindran dret a designar nova representació o completar-la les entitats que
per qualsevol circumstància quedin sense aquesta representació o amb

representació incompleta en època anterior en tres mesos a la data en què els

correspon renovar-la,

CAPÍTOL II. ATRIBUCIONS DEL CONSORCI

Article 6. L'objecte del Consorci és l'establiment i explotació de la Zona
Franca de Barcelona i ill planificació, ordenació i urbanització industrjal de

tots els terrenys ue constitueiXin el seu patrimoni, d'acord amb el R.D, de 24
a'octu re e 1916, i RRDD d'lI de juny de 1929 i 22 de juliol de 1930, Decrets

de 3 de juny i 15 de juliol de 1931 i llei 102/1965 de 17 de juliol i altres

disposicions que els complernentin. En virtut d'aquestes disposicions, tindrà
plena capacitat jurídica per a realitzar tots els actes que calguin per al

desenvolupament de les seves activitats i, en especial:
a) Per a nomenar i separar lliurement, o de la manera que es determini,

tot el personal administratiu i facultatiu que sigui necessari, així com establir
els emoluments que hagi de percebre,

b)� arrendar i adquirir terrenys, edificis i altres elements necessit._
ris per a l'establiment de la Zona Franca 1 I2er al seu bon funcionament, bé per

__çontractes civils, mitja_nçantles correspon�ñts êscriptures, bé per exproPiació
forcosa, mitjançant e�mits que pre�.}a legi�ió,_

Així mateix, podrà cedir lliurement, mitjançant contractes d'arrendament
subjectes al dret comú, els terrenys constitutius del seu patrimoni, qualsevol
que en sigui el títol d'adquisició, conforme preveu la llei 102/1965 de 17 de

juliol.
c) Per a realitzar tota classe de construccions i celebrar els contractes

de subministrament de materials i execució d'obres, mitjançant concurs o

subhasta, a elecció de la Junta, S'haurà d'assenyalar sempre un termini mínim
de trenta dies per a la presentació de proposicions i publicar els anuncis

oportuns al BOE i a tres diaris, com a mínim de la localitat, o bé ajustar-se a les
normes assenyalades al plec de condicions generals que el Consorci aprovi
per a la celebració dels concursos i subhastes, d'acord amb els preceptes que
regeixen en les de contractació d'obres públiques i d'obres i serveis munici

pals,
Per a realitzar, també, obres per administració, sempre que consisteixin

en la conservació o reparació de les instal·lacions del Consorci,
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d) Podrà contractar i obligar-se per als fins de l'explotació de la Zona

Franca, així com per a la seva instal·lació definitiva.
e) Podrà acceptar subvencions, donatius i cessions de tota mena, així

com herències i llegats i en destinarà els productes als fins que té encomanats.

Podrà igualment realitzar emprèstits, siguin o no hipotecaris, i contractar

garanties d'emissió i assegurances de collocació dels seus títols.

f) Podrà també tenir la facultat d'emetre warrants i qualsevol altra
forma de resguards de mercaderies.

Article 7. Si ho considerés convenient o beneficiós, el Consorci podrà
arrendar un o més serveis dels que constituiran l'Administració de la Zona

Franca, i fins i tot la totalitat de l'explotació de la dita Zona, a una empresa
mercantil, prèvia la corresponent autorització del Ministerio de Hacienda.

Article 8. La Zona Franca, d'acord amb allò que es preveu a la llei 102
de 17 de juliol de 1965, podrà utilitzar amb caràcter general els molls i serveis

d'ús públic del port de Barcelona i obtenir les concessions de molls i

instal·lacions que calguin per al seu desenvolupament.

Article 9. Per a l'exercici de les facultats que es detallen als articles

anteriors i de totes aquelles altres que són de la seva competència, el Consorci

es podrà dirigir als poders públics per mitjà del Delegat Especial de l'Estat, i a

les altres entitats oficials i particulars, així com instar tota classe d'expedients
administratius i governatius i comparèixer degudament representat davant

els tribunals, tant de la jurisdicció ordinària com de la contencioso-administra

tiva.

Article 10. El Consorci podrà modificar el seu Reglament interior totes

les vegades que ho consideri convenient, prèvia aprovació del Ministerio de

Hacienda.

CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT DEL CONSORCI

Article 11. El Consorci constitueix una entitat amb personalitat jurídica
pròpia i independent de les entitats que hi té representades. En conseqüència,
els acords que adopti són immediatament executius.

Article 12. El Consorci funcionarà en Ple i per mitjà d'un Comitè

Executiu en els assumptes que són especialment de la seva competència
assenyalats a l'article següent.

El Comitè executiu estarà format per un President, set vocals i el secretari

general.
Serà president del Comitè Executiu el Delegat Especial de l'Estat.
Els vocals seran l'administrador de la Duana i l'enginyer director del Port

de Barcelona; i els que resultin elegits pel Consorci en Ple de la manera

següent: dos entre els regidors; dos entre els consellers d'Estat i el cinquè vocal

entre les representacions de les altres entitats que integren el Consorci.
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Article 13. Correspondrà al Consorci en Ple:

a) La designació dels vocals que han de constituir el Comitè executiu.

b) La formació i aprovació del pressupost anual del Consorci, l'aprova
ció dels comptes generals i la designació dels vocals revisors de comptes que
hauran de procedir a l'examen de tots els del Consorci.

c) L'autorització per a tots els acords d'adquisició i alienació de béns im-

mobles.

d) L'aprovació de projectes i tarifes, així com la de l'Estatut i

Reglament per al règim interior del Consorci.

e) Aprovació dels projectes de la Zona Franca d'obres i serveis.

f) La fiscalització dels actes del Comitè executiu.

g) Els actes que signifiquin modificació del pla general d'obres i d'a

cords adoptats pel Consorci en Ple. Tot això sense perjudici del que disposa
l'article 66 del Reglament de Dipòsits, ports i zones franques de 22 de juliol de

1930.

h) L'aprovació definitiva dels reglaments de règim interior del personal
de Consorci.

i) L'emissió d'emprèstits i, en general, tot allò relatiu als recursos del

Consorci que s'especifica al capítol IV d'aquest estatut i a l'article 71 del

Reglament de Dipòsits, ports i zones franques de 22 de juliol de 1930.

j) L'arrendament de tots a part dels serveis de la Zona Franca.

Correspondrà al Comitè executiu:

l. La representació legal del Consorci, en defecte del President, i la

gestió, administració i direcció de les obres i serveis de la Zona Franca i de la

urbanització industrial, amb atribucions de Consell d'Administració, per a la

qual cosa tindrà plena capacitat.
a) Per decidir, celebrar i executar tots els actes a contractes que calguin

per a l'establiment i administració de la Zona Franca, i per a la planificació,
ordenació i urbanització industrial de tots els terrenys constitutius del seu pa
trimoni.

b) Per representar el Consorci davant els tribunals i jurisdiccions de tota

mena i davant les autoritats de l'Estat, província, municipi i particulars en ge
neral.

c) Per delegar aquestes atribucions en qualsevol dels seus membres a

en persones alienes al Comitè.

d) La preparació dels acords que hagi d'adoptar el Consorci en Ple,
sempre i quan no es confiï a ponències especials.

e) La inspecció i vigilància dels serveis establerts, per a la qual cosa

podrà designar inspectors especials per a cada un d'ells.

f) La resolució de tots els assumptes que no siguin reservats a l'exclusi

va competència del Consorci en Ple.

2. Nomenar i separar lliurement el personal d'acord amb les disposi
cions legals d'aplicació.

3. Haurà d'informar detalladament el Ple de tots els acords que prengui.

Article 14. Constitueix acord allò que resolgui la majoria dels vocals

presents en una sessió, convocada almenys amb vint-i-quatre hores d'anticipa
ció, i mitjançant els requisits que determinarà el reglament interior.
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Per poder adoptar acords calla presència, a la sessió, de la meitat més un

dels vocals, Això no obstant, en segona convocatòria, que s'haurà de celebrar
el dia següent d'aquell en què s'havia de celebrar la sessió, es podran
prendre acords qualsevol que sigui el nombre de vocals presents,

Article 15. EL Consorci en Ple es reunirà cada sis mesos i sempre que
ho disposi així el President a ho demanin cinc vocals,

A les sessions extraordinàries només es podrà resoldre sobre assumptes
que constin expressament en la convocatòria,

Article 16. El Comitè executiu es reunir com a mínim un cop al mes i a

més a més sempre que ho acordi el seu President.

Article 17. La Presidència del Consorci convocarà les reunions del Ple,
determinarà els assumptes que s'hagin de dur a les Juntes -que no siguin de la

competència exclusiva del Comitè executiu- i dirigirà les deliberacions,

Article 18. Serà vice-president del Consorci, el Delegat Especial de
l'Estat nomenat pel Ministerio de Hacienda: El vice-president substituirà el
President en totes les seves funcions en casos de malaltia a absència,

CAPÍTOL IV. RECURSOS DEL CONSORCI

Article 19. Per al compliment dels seus fins, el Consorci tindrà a la seva

disposició i administrarà:
l. Les subvencions que al seu favor li acordin l'Estat, les províncies i els

municipis,
2, Els productes de l'ús de les concessions i de l'arrendament de les

superfícies de terrenys, locals, installacions i mecanismes existents a la Zona
Franca,

3, El producte dels arbitris i tarifes, degudament legalitzats que perce
brà per la utilització de les seves installacions i serveis,

4, Les sumes que, per infracció dels seus reglaments, li deguin els

particulars, així com l'import dels danys que aquests particulars causin a les
obres i les seves installacions,

5, El producte dels emprèstits que realitzi i de les altres operacions
financeres que autoritzi prèviament el Ministerio de Hacienda,

6, Els beneficis que li corresponguin del producte líquid de l'exclusiva
d'extracció i venda de sorra a què es refereix el RD de 23 de juliol de 1925,

7, Les altres quantitats que d'altres procedències es posin a disposició
del Consorci,

8, Tots els altres ingressos i recursos que per a l'explotació de la Zona
Franca autoritza el Reglament de Dipòsits, ports i zones franques de 22 de

juliol de 1930,

Article 20. EL Consorci administrarà lliurement els fons que li perta
nyen i amb aquesta finalitat formularà cada any un pressupost general de
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despeses i ingressos i, dintre els dos primers mesos de l'any següent, un estat

general de comptes que reflectirà el moviment de fons de l'any anterior, així
com una liquidació del pressupost general corresponent. Tot això i una

Memòria explicativa de la seva gestió ho farà arribar a cada una de les
entitats que el constitueixen.

Article 21. Mentre no siguin acabades les obres i installacions de la
Zona Franca, els superàvits que puguin resultar de les liquidacions anuals a

què es refereix l'article anterior es destinaran a nodrir els ingressos del

pressupost general de l'any següent; però un cop acabades les obres, el

producte líquid de la Zona Franca pertanyerà a la ciutat de Barcelona,
representada pel seu Ajuntament.

Article 22. L'Ajuntament de Barcelona subvindrà a les despeses que
ocasioni la installacíó de la Zona Franca i el seu funcionament en la mesura

que no els cobreixin els ingressos obtinguts de la seva explotació.

Article 23. En cas de liquidació de la Zona Franca i qualsevulla que en

sigui la causa, el producte de la liquidació un cop cobertes les càrregues,
passarà a ser propietat de la ciutat de Barcelona, representada pel seu Ajunta
ment.

En tot cas la liquidació que es practiqui haurà de ser aprovada pel
Consorci en Ple.

CAPÍTOL V. OFICINES I SERVEIS

Article 24. Un reglament especial determinarà l'organització dels ser

veis i oficines, la responsabilitat dels empleats del Consorci, així com la
manera de proveir els llocs de treball, d'acord amb les disposicions legals
d'aplicació.
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FUNDACIONS PRIVADES



FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER,
D'ESTUDIS AUTONÒMICS I LOCALS

(Estatuts aprovats en escriptura constitucional de 29 d'abril de 1986)

TÍTOL I

NORMES GENERALS

Article Ir. La «Fundació Carles Pi i Sunyer, d'Estudis Autonòmics i
Locals», regulada per aquests Estatuts, és una fundació privada subjecta a la

legislació de la Generalitat de Catalunya.

Article 20. La Fundació té personalitat i plena capacitat jurídica i
d'obrar i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar i gravar tota
classe de béns i drets, mobles i immobles; concertar operacions creditícies i
celebrar contractes; obligar-se, transigir i renunciar drets; promoure, contes
tar i seguir procediments judicials i administratius i exercitar accions i

pretensions davant els Jutjats i Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, el
Tribunal Constitucional i els organismes i dependències de l'administració
pública i qualssevol altres de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Muni

cipi i restants Corporacions i ens públics.

Article 3r. La Fundació, amb respecte d'allò establert a les Lleis, es

regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en aquests Estatuts i en

l'escriptura de constitució, i per les disposicions que en intrepretació i

desenvolupament d'aquella voluntat estableixi el Patronat.
La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya.

Article 4t. La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, Gran
Via de les Corts Catalanes, 491.

'

El Patronat podrà lliurement traslladar la seu de la Fundació, però sempre
dintre d'aquesta ciutat.

TÍTOL II

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

Article 5è. l. La Fundació té per objecte la promoció i el foment de
l'estudi i investigació científica del principi i dret a l'autonomia que les lleis

vigents declaren i reconeixen a les nacionalitats, regions i entitats locals, i ta
concreció d'aquella problemàtica en les condicions socials globals a Catalun
ya des de les seves perspectives jurídiques, polítiques, econòmiques, socials i
culturals.
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2. En particular, la Fundació podrà crear i convocar premis a la investi

gació; instituir beques, ajudes i pensions per a investigadors i estudiants;
fomentar en qualsevol forma els estudis autonòmics i la seva divulgació,
promovent els intercanvis de professors, professionals i estudiants entre

Catalunya i les altres nacionalitats i regions de l'estat i també amb Estats i

nacionalitats estrangeres.
3. La Fundació, especialment i per a acomplir els seus objectius, podrà

organitzar i finançar, per si mateixa o en col·laboració amb altres entitats,
públiques o privades, cursos que tinguin per objecte l'estudi de qualssevol
temes relacionats amb el dret d'autonomia, tant de les nacionalitats i regions
com dels ens i corporacions locals, o amb l'organització de l'Estat i el Dret

Constitucional.
4. A fi de difondre les activitats de la Fundació i les investigacions i estudis

realitzats amb el seu ajut o relacionats amb els seus objectius, podrà també
editar, finançar o subvencionar publicacions científiques, periòdiques o unitàries.

Article 6è. L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de la Fundació
no té caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre'ls a tots, ni un

ordre de prelació entre ells.
El Patronat tindrà plena llibertat per a seleccionar, entre aquests objec

tius, el que consideri més oportú o adequat a les circumstàncies, o realitzar-ne
d'altres que compleixin iqualment les seves finalitats essencials i la voluntat
dels fundadors.

Article 7è. La Fundació atorgarà els seus beneficis amb rigorós respec
te a la justícia, a les persones o entitats que justifiquin mèrits per això, d'acord

amb les bases que s'aprovin.

TÍTOLIll

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

A) Disposicions Generals

Article 8è. El govern, administració i representació de la Fundació

corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en aquests
Estatuts, al Patronat i al Consell Executiu.

Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i

competències amb independència i sense altres limitacions que les que esta

bleixin aquests Estatuts i les lleis, amb escrupulós respecte a la voluntat dels

fundadors, posada de manifest a l'escriptura de constitució i als Estatuts.

B) El Patronat

Article 9è. I. La competència del Patronat s'estén a tot allò que con

cerneix al govern i administració de la Fundació, a la qual representa amb

plenitud de facultats.
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2. Li correspon la interpretació, desenvolupament i execució de la
voluntat manifestada pels fundadors en l'escriptura de constitució i en aquests
Estatuts.

3. El Patronat dirigirà el funcionament intern de la Fundació; establirà

per això els Reglaments que consideri convenients; decidirà, entre les finali

tats fundacionals, aquelles que han d'ésser ateses amb prioritat; nomenarà i

separarà lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic administratiu, auxi

liar i subaltern; fixarà les condicions econòmiques i laborals; tindrà cura de

l'encertada aplicació de les inversions i dirigirà tots els serveis.

4. En general, assumirà totes les facultats i funcions no reservades a

altres òrgans per aquests Estatuts.

5. No seran delegables l'aprovació de comptes ni l'aprovació del pressu

post.
6. Tampoc seran delegables els acords d'alienar i gravar béns immobles

i valors mobiliaris que no cotitzin en borsa. Això no obstant, l'execució de tals

acords podrà ser encomanada a determinades persones o òrgans.

Article IOè. El Patronat estarà compost per tres grups diferents de

patrons: patrons institucionals, patrons vitalicis i patrons temporals.

Article llè. Són patrons institucionals les entitats fundadores.
Exerciran el seu càrrec a través del seu President, o bé a través de

persona física nomenada a tal efecte per aquest amb caràcter permanent i re

vocable.

Si es produïssin variacions a l'estructura Associativa o Administrativa o en

les finalitats d'algun dels Patrons Institucionals, el Ple del Patronat decidirà la

procedència de la seva continuïtat com a patró o la seva substitució per entitat

distinta.

Article 12è. La Fundació tindrà un màxim de quinze patrons vitalicis

encarregats d'assegurar la continuïtat dels seus treballs. Ostentaran tal

qualitat les persones físiques fundadores i les nomenades posteriorment amb

tal condició, i només cessaran en el seu càrrec per mort, incapacitat o renún
cia.

Els nomenaments posteriors i la substitució dels que causaren baixa

s'efectuarà conjuntament pels patrons institucionals i els vitalicis.

Article 13è. Els restants patrons, fins a un màxim de cinquanta exerci

ran el seu càrrec per períodes de quatre anys, a comptar des de la data de

nomenament que s'efectuarà pel Patronat en Ple. Podran ser indefinidament

reelegibles, però l'elecció dels nous patrons temporals solament es produirà
quan hagin cessat els que hagin de ser substituïts.

La cessació dels Patronats temporals es produirà automàticament transco

rreguts quatre anys des de la data de nomenament, sigui la que sigui la data

d'acceptació o presa de possessió.

Article 14è. l. El Patronat designarà, per majoria absoluta del nombre

dels seus membres, i entre aquests un President i un Vice-president.
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També nomenarà un Secretari,que podrà no pertànyer al Patronat, en

aquest cas tindrà dret a assistir amb veu però sense vot a les seves reunions.

2. El Vice-president exercirà les funcions pròpies del President en els

casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest.
3. El Secretari redactarà les actes de les reunions del Patronat, que

autoritzarà amb el President, i amb el vist-i-plau d'aquest expedirà les seves

certificacions.

Article 15è. l. El Patronat es reunirà quantes vegades ho decideixi el

seu President o quan ho solliciti la tercera part dels seus membres.

En tot cas, s'haurà de celebrar una sessió, almenys cada trimestre na

tural.

2. Cursarà la convocatòria el Secretari, per manament del President, per

qualsevol mitjà idoni perquè amb la prudencial antelació pugui arribar a

coneixement dels Patrons.
3. La convocatòria serà única.

4. El Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre
acords quan concorrin a la reunió la meitat més un dels membres que, per
haver acceptat el càrrec, gaudeixin de la condició de Patrons.

6. Els Patrons no podran delegar en cap persona la seva representació.
6. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Patrons concurrents

a la reunió.

D'aquesta norma solament s'exceptua l'acord que tingui per objecte el

nomenament i atribució de competència al Consell Executiu.

Article 16è. El càrrec de Patró és honorífic i gratuït. Els seus titulars

tindran dret al reemborsament de les despeses de desplaçament que efec
tuïnt per assistir a les reunions i per totes les altres que es produeixin en el

compliment dels encàrrecs o funcions que es confiï al Patronat.

Article 17è. Al Consell Executiu corresponen totes aquelles funcions

d'administració i representació que li siguin delegables pel Patronat.

A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, el Consell

Executiu tindrà les següents:
l. Preparar l'Inventari-balanç, els Pressupostos i l'Estat de Comptes i

redactar la Memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment

s'hauran de sotmetre a l'aprovació del Patronat.

2. Emetre els dictàmens, informes i consultes que li sol·liciti el Patronat.

3. Proposar al Patronat la concessió d'ajudes econòmiques, subvencions i

beques, i en general, l'aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del

seu capital.
4. Coordinar les activitats dles departaments de la Fundació.

Article 18è. El Consell Executiu estarà integrat per tres Patrons.

Seran consellers:

l. El President del Patronat, que podrà delegar el seu càrrec en el

Consell, de forma expressa, permanent o temporal, o en un altre membre del

Patronat.
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2. Un Vice-president, designat per acord del Patronat, amb el vot de la

majoria absoluta del nombre dels seus membres.
3. Un Vocal designat de la mateixa forma
4. Actuarà com a Secretari, qui exerceixi aquest mateix càrrec al

Patronat, però solament tindrà vot si hi pertany.
6. Els Directors dels Instituts assistiran amb veu a les reunions del Con-

sell.

Article 19è. El Consell Executiu es reunirà sempre que ho sol-liciti
qualsevol dels seus components, i almenys un cop al mes.

Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus membres; en

cas d'empat decidirà el vot del President.

Article 20è. 1. Amb l'objecte de facilitar el compliment de les seves

funcions i responsabilitat, el Consell podrà atorgar poders amb facultats
determinades i individualitzades en benefici de persones de la seva lliure

elecció, i sempre dins les facultats que li hagin estat delegades del Patronat.
2. De l'atorgament de poders haurà de ser informat el Patronat en la

primera reunió que celebri.

3. Si els poders fossin conferits a alguns dels membres del propi Consell,
caducaran, quedant sense cap validesa i efecte, quan aquest cessi en les
seves funcions a l'esmentat òrgan.

4. En cap cas podran ser objecte de poder a delegació les facultats

consignades en els paràgrafs números l, 2, 3 i 4 de l'article 17 d'aquests Esta
tuts.

6. La facultat que reconeix el Consell en quest Article no serà obstacle

perquè el Patronat, en l'exercici de les que li corresponen en plenitud,
confereixi poders, amb funcions determinades, en favor de qualsevol persona,
dintre els límits legals.

Article 21è. El Secretari del Patronat serà l'òrgan permanent de coordi
nació de les activitats de la fundació, d'ell en dependrà la Gerència, l'Oficina
Tècnica i el Cap de Personal.

TÍTOL IV

INSTITUTS

Article 22è. D'acord amb la voluntat dels fundadors i els objectius de la

Fundació, les seves activitats s'organitzaran en tres Departaments a Seccions:
1. Departament d'Estudis Autonòmics.
2. Departament d'Estudis d'Administració Local.

3. I, Agència de Documentació i Informació.

Article 23è. Correspondrà al Departament d'Estudis Constitucionals i
Autonòmics promoure, programar i gestionar la realització d'estudis i investi

gacions a les àrees a matèries de Dret Constitucional i Autonòmic, amb
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especial dedicació al Dret Constitucional i organització de l'Estat Espanyol, al

principi d'autonomia proclamat a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Atuo
nomia de Catalunya en tots els seus aspectes i especialment a l'article 5.

Article 24è. Correspondrà al Departament d'Estudis d'Administració

Local promoure, programar i gestionar la realització d'estudis i investigacions
en l'àrea de l'Administració Local, amb especial referència al principi d'auto

nomia que la Constitució reconeix als municipis i altres entitats locals, i a

l'organització territorial de Catalunya, article 5.

Article 25è. Correspondrà a l'Agència de Documentació la programació
i realització de les activitatsconduents a la creació i difusió de fons documen

tals, a l'estudi tècnic i analític de sistemes referits als bancs de dades i a la

seva utilització i l'edició i distribució de les publicacions de la Fundació.

Article 26è. l. Per a cada Departament i Agència de Documentació es

nomenarà un Consell Rector, el qual organitzarà i desenvoluparà les activitats

respecives, sota la suprema Direcció del Patronat i del Consell Executiu.

2. Anualment, cada Departament prepararà una memòria descriptiva de

les activitats desenvolupades i el programa proposat per a l'exercici següent,
que sotmetrà al Consell Executiu, al qual compet redactar i sotmetre al

Patronat la Memòria general sobre les activitats de la Fundació.

Article 27è. A cada Departament el Patronat crearà les comissions i

grups de treball que en cada moment es considerin convenients, sota la

supervisió i direcció del seu respectiu Director.

Article 28è. El Consell Executiu podrà, en qualsevol moment, convocar

els Directors dels Departaments, amb objecte de portar a terme les funcions

de coordinació que li encomanen aquests Estatuts. Per aquest mateix fi podrà
constituir, amb caràcter permenent, un Consell Tècnic. El Secretari del

Patronat tindrà el seu càrrec la coordinació habitual dels respectius Directors

i dels Consells Rectors.

TÍTOL V

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 29è. l. El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota

classe de béns.
2. La dotació de la Fundació estarà formada per les aportacions realitza

des pels fundadors a l'acte constitucional i pels béns que d'ara endavant

aportin per qualsevol dels mitjans admès en dret, quan el Patronat acordi

acceptar-los precisament per augmentar la dotació a capital fundacional.

3. La resta dels béns que en el futur adquireixi la Fundació tindran la

consideració de fruits a rendes i es destinaran a incrementar les que anual

ment s'apliquen a les atencions i finalitats de la Fundació.
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Article 30è. l. El capital o dotació serà invertit pel Patronat, per al

compliment directe de les finalitats fundacionals, en béns immobles, installa
cions i béns mobles adequats i en béns fructífers.

2, El Patronat, amb objecte de conservar la utilitat i rendibilitat del
capital, podrà alienar els béns de què es composi per a reinvertir el seu

producte a d'altres més adequats o fructífers, que s'integraran a la do
tació,

Article 31è. El Patronat decidirà l'assignació i aplicació dels recursos

econòmics de la Fundació, destinant a la realització de les seves activitats o

finalitats la part de les seves rendes i ingressos que en cada moment sigui
convenient, amb respecte als límits que estableixen o puguin establir en el
futur les lleis,

Article 32è. El Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de
la Fundació i la més gran seguretat i estabilitat del seu patrimoni:

Article 33è. En la custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació
s'acompliran les següents regles:

a) Els béns immobles i drets reials s'inscriuran en el Registre de la

Propietat, a nom de la Fundació,
b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variable, es

dipositaran a noms de la Fundació en establiment bancari amb seu a Catalun
ya, designat pel Patronat.

c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit
i d'altres documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació
seran custotidats pel Patronat.

d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre

Registre de Patrimoni, a càrrec del Patronat.

Article 34è. Cada any el Consell Executiu formularà i sotmetrà a exa

men i acord del Patronat un inventari-balanç, tancat a trenta-u de desembre,
el pressupost d'ingressos i despeses per, a l'exercici següent, l'estat de

comptes que contingui la liquidació del pressupost de l'anualitat tancada i una

Memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió econòmica del

patrimoni,
El Patronat haurà de deliberar i acordar sobre els documents que se li

sotmetin dintre els tres mesos següents al tancament de l'exercici,

TÍTOL VI

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 3Sè. L'extinció de la Fundació podrà ésser acordada pel Patro
nat quan les circumstàncies evidenciïn la necessitat o justificada conveniència
de dissoldre-la, tenint sempre en compte la voluntat dels fundadors manifesta
da a l'acte constitutiu i en aquests Estatuts,
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En cas d'extinció, el Patronat fundacional, una vegada liquidat pel Patro

nat es destinarà a altres entitats públiques o privades que sense ànim de lucre

es dediquin a activitats anàlogues a les d'aquesta Fundació, i- en defecte

d'aquestes, a la Generalitat de Catalunya.
El Patronat, una vegada liquidat el patrimoni, decidirà el seu destí d'acord

amb l'establert en el paràgraf anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRANSITÒRIA

Fins que no es completi el procés de nomenament del Patronat exerciran

les seves funcions els patrons existents sense restricció ni limitació de cap

mena. De la mateixa manera es procedirà en cas de produir-se vacants

posteriors, sigui quin sigui el nombre d'aquestes i la categoria de patrons als

que afectin.

DISPOSICIÓ FINAL

En allò que no sigui previst en els presents Estatuts, serà d'aplicació la

Llei 1/1982 de 3 de març sobre Fundacions Privades, dictada per la Generali

tat de Catalunya i les disposicions que en el futur es poguessin promulgar i

que la substitueixin, complementin o modifiquin.
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FUNDACIÓ ESCOLES DOMÈNECH

(Estatuts aprovats pel Patronat el 18-X-1985)

Article l. La Fundació Escoles Domènech (fundació privada subjecta a la

legislació de la Generalitat de Catalunya) és una fundació privada de serveis

que es regeix per la voluntat de la fundadora, manifestada directament i

indirecta en aquests estatuts i per les disposicions que en interpretació i

aplicació d'aquella voluntat estableixi el Patronat, sense perjudici de la submis
sió a les lleis i normes vigents que afectin el seu funcionament i a l'aplicació dels
fins fundacionals, Desenvoluparà les funcions principalment a Catalunya,

Article 2. La Fundació Escoles Domènech té plena personalitat jurídica
pròpia amb capacitat per a contractar i obligar-se, així com exercitar judicial
ment i extrajudicialment tots els drets i accions que li corresponen d'acord
amb les lleis,

Article 3. El domicili de la Fundació queda establert al carrer Sant Pere

Màrtir, 1 de Barcelona, Això no obstant, el Patronat podrà canviar de domicili,
si ho considera convenient, i ho comunicarà al Registre de Fundacions

Privades i altres organismes a què calgui comunicar el canvi,

Article 4. "L'objecte de la Fundació Escoles Domènech és la creació,
manteniment i fúncionarnent de tres escoles destinades a instrucció primària i

pàrvuls que impartiran l'ensenyament d'aquests tres nivells d'acord amb la

normativa vigent a cada moment.

Article 5. La Fundació Escoles Domènech serà representada, regida i

administrada amb les més àmplies facultats per un Patronat compost per l'Exc.

Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona', un rector parroquial designat per
l'Ordinari dellloc (en cap cas, però, pot ser designat per al càrrec el rector de

l'església de Jesús), el Cap de la Inspecció Provincial de les Escoles d'EGB, la

Directora de l'Escola Normal de Barcelona, dos pares de família elegits per la

Junta i un representant de la família de la fundadora, designat amb caràcter

vitalici, conforme s'estableix a l'escriptura de constitució de la Fundació,

El càrrecs del Patronat s'exerciran gratuïtament i personalment, tret de

les facultats de delegació establertes a l'article 11 de la llei 1/82 de la

Generalitat de Catalunya (fundacions privades) relatives als patrons represen
tants d'una persona jurídica, que podran ser substituïts per les que reglamen
tàriament els corresponqui.

Els pares de família que ho siguin d'alumnes que concorrin a les Escoles

de la Fundació seran proposats per l'Associació de Pares i nomenats per la

Junta per a l'exercici del càrrec de patró per quatre anys, es renovaran cada

dos anys per meitat i podran ser reelegits per al mateix càrrec,

417



Article 6. Serà President del Patronat l'Excm. Sr. Alcalde o regidor en

qui delegui expressament. El Patronat podrà elegir un vice-president que
substitueixi el President en casos d'urgència, malaltia o impossibilitat. Així
mateix designarà un secretari, que podrà no ser patró.

El Patronat designarà un director de les escoles, no patró, responsable del

compliment de les finalitats fundacionals, en particular pel que fa a la direcció
i funcionament de les escoles. Les atribucions del director seran establertes

pel Patronat en el moment d'efectuar el nomenament. El director podrà assistir

a les reunions del Patronat amb veu i sense vot.

Article 7. El Patronat es reunirà tantes vegades com ho consideri
necessari el President, el qual haurà de convocar-lo per escrit al menys un

cop l'any, amb un mínim de 48 hores d'antelació.
També s'haurà de reunir quan ho sol·liciti la majoria absoluta dels seus

membres. En aquest cas la reunió s'haurà de convocar dintre els quinze dies

següents a la recepció de la sol·licitud per part del President.

Els acords es prendran per majoria relativa de vots a raó d'un vot per
cada membre del Patronat. En cas d'empat, el vot del President serà diriment.

S'exceptuen els supòsits en què per disposició legal o estatutària es deterrni

nin altres proporcions de compliment obligatori.

Article 8. El Patronat queda investit de la màxima autoritat i de facultats
illimitades quant a règim i administració de la Fundació Escoles Domènech i

de tots els seus béns i drets. De manera especial, el Patronat assumeix la

representació legal de la Fundació, judicial i extrajudicial, en tota classe

d'actes i contractes; en l'acceptació de llegats, herències i donacions; la

determinació de les línies generals sobre l'aplicació de recursos disponibles
per a la realització dels fins fundacionals; l'aprovació dels programes d'actua

ció i dels pressupostos; l'examen i l'aprovació del balanç anual i la memòria
sobre activitats de la Fundació; la interpretació i compliment dels fins funda

cionals i de les normes d'aquests estatuts.

Article 9. El patrimoni de la Fundació queda constituït pels béns apor
tats per la fundadora, els quals se citen en l'escriptura fundacional.

Quedaran adscrites als fins fundacionals les aportacions dineràries que
anualment efectua l'Ajuntament a través dels seus pressupostos i qualsevol
ingrés resultant de l'activitat que desenvolupa la Fundació Escoles Domènech.

En els pressupostos ordinaris del Patronat es reflectiran les aportacions
municipals i les possibles rendes produïdes.

Article 10. La Fundació es dissoldrà per qualsevol dels motius coneguts
o que no puguin ser previstos, i la Fundació deixarà d'existir legalment de la

manera establerta en l'escriptura fundacional. Per decidir si ha arribat o no

alguns del moments indicats, els drethavents de la Fundació podran requerir
els qui ostentin el càrrec de degà del Col·legi d'Advocats de la ciutat de

Barcelona, rector de la Universitat de Barcelona i inspector en cap de les

escoles d'EGB de la província, perquè en el termini de 30 dies resolguin el cas

per unanimitat o per majoria de vots, i si declaressin que la Fundació no és
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legal o no observa la voluntat de la fundadora, es declararà dissolta la
Fundació, En aquest cas es lliuraran als seus drethavents els béns aportats per
la fundadora, d'acord amb el que s'estableix a l'escriptura fundacional.

Disposició addicional. Les facultats establertes als articles 8 i 10 a favor
del Patronat s'entendran concedides, salvades sempre les funcions tuïtives

que corresponen al protectorat, segons les disposicions vigents, En conse

qüència, el Patronat ajustarà la seva actuació a les normes de dret en tot allò
en què hagi de demanar autorització o consentiment al protectorat o hagi de

justificar-se davant seu,
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INSTITUT D'HUMANITATS

(Estatuts aprovats en escriptura constitucional de 29 de gener de 1987)

TÍTOL I

NORMES GENERALS

Article Primer. La Fundació «Institut d'Humanitats de Barcelona», regu
lada per aquests Estatuts, és una Fundació privada, subjecta a la legislació de
la Generalitat de Catalunya,

Article Segon. La Fundació té personalitat i plena capacitat jurídica i

d'obrar i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar i gravar tota

classe de béns; drets, mobles i immobles; concertar operacions creditícies i

celebrar contractes; obligar-se, transigir i renunciar drets; promoure, contes

tar i seguir procediments judicials i administratius i exercitar accions i

pretensions davant dels jutjats i Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, el

Tribunal Constitucional i els Organismes i dependències de l'administració

pública i qualssevol altres de l'Estat, Comunitats Autònomes, Província, Muni

cipi i restants Corporacions i ens públics, sense perjudici de les facultats del

Protectorat.

Article Tercer. La Fundació, amb total respecte a allò establert per les

Lleis, es regirà endemés per la voluntat dels fundadors, manifestada en

aquests Estatuts i en l'escriptura de constitució, i per les disposicions que en

interpretació i desenvolupament d'aquella voluntat estableixi el Patronat.

La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya,
La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer de La

Rambla, núm. 99,
El Patronat podrà lliurament traslladar la seu de la Fundació, sempre,

però, dintre d'aquesta ciutat. El trasllat de domicili haurà d'inscriure's en el

Registre de Fundacions de la Generalitat.

TÍTOL II

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

Article Quart. l. La Fundació té per objecte la promoció, el foment, la

divulgació i la defensa de la cultura, sota qualsevol forma d'expressió, entre la

ciutadania, així com facilitar la seva projecció internacional i assegurar la

recepció de les diverses formes de cultures forànies,
2, En particular, la Fundació podrà crear i convocar premis, instituir

beques i ajudes per als ciutadans; fomentar sota qualsevol forma d'expressió
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la cultura i la seva divulgació, promovent els intercanvis culturals tant amb

altres ciutats, nacionalitats i regions de l'Estat com d'altres Estats i nacíonali

tats estrangeres.
3. La Fundació, especialment i per fer acomplir els seus objectius, podrà

organitzar i finançar, per si mateixa o en col-laboració amb d'altres entitats

públiques i privades, activitats que tinguin per objecte l'estudi i l'aprofundi
ment de qualsevol dels aspectes relacionats amb l'àmbit de la cultura.

4. A fi de difondre les activitats de la Fundació i les investigacions i

estudis realitzats amb el seu ajut o relacionats amb els seus objectius, podrà
també editar, finançar o subvencionar publicacions.

Article Cinquè. L'anterior enumeració d'objectius o finalitats de la

Fundació no té caràcter limitatiu, ni comporta l'obligatorietat d'atendre'ls a

tots, ni tampoc un ordre de prelació entre ells.

El Patronat gaudeix de plena llibertat per a seleccionar entre els objectius
esmentats el que consideri més oportú o adequat a les circumstàncies, o, fins i

tot, de realitzar-ne d'altres que acompleixin igualment les seves finalitats

essencials i la voluntat dels fundadors.

Article Sisè. La Fundació aplicarà els seus recursos a les persones o

entitats que justifiquin mèrits per això, d'acord amb les bases que aprovi el Pa

tronat.

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

A) Disposicions generals

Article Setè. El govern, l'administració i la representació de la Funda

ció, corresponen, d'acord amb la distribució de competències que s'estableix

en aquests Estatuts, al Patronat, al Consell Executiu, al President i al Director

de la Fundació.
Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i

competències amb independència i sense altres limitacions que les que esta

bleixin aquests Estatuts i les Lleis, amb escrupolós respecte a la voluntat dels

fundadors, posada de manifest a l'escriptura de constitució i als Estatuts.
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B) El Patronat

Article Vuitè. l. Correspon al Patronat la interpretació, el desenvolu

pament i l'execució de la voluntat manifestada pels fundadors en l'escriptura
de constitució i en aquests Estatuts, i, en general, totes les facultats i funcions

no reservades a altres òrgans per aquests Estatuts.

2. Igualment correspon al, Patronat:

a) Dirigir el funcionament intern de la Fundació, tot establint-ne els

Reglaments que consideri convenients.



b) Decidir d'entre les finalitats fundacionals aquelles que hagin de ser

ateses prioritàriament.
c) Nomenar i separar lliurament el personal directiu, facultatiu, tècnic,

administratiu, auxiliar i subaltern.

d) Fixar les condicions econòmiques i laborals del personal.
e) Aprovar les bases per a la destinació dels recursos.

f) Determinar l'aplicació de les inversions a realitzar.

g) Aprovar el pressupost, així com l'estat de comptes.
h) Acordar l'alienació i la gravació de béns immobles i dels valors

mobiliaris que no cotitzin en borsa.

i) La modificació dels Estatuts.

j) La dissolució del Patronat.

k) L'aprovació i modificació del Reglament de Règim Interior.

l) El nomenament i atribució de competències al Consell Executiu.
Tot això, sense perjudici de les facultats del Protectorat.
3. No són delegables les funcions establertes en els apartats g), i), j), k),

1) i h), si bé en aquest darrer cas, l'execució dels susdits acords podrà ser

encomanada a determinades persones o òrgans.

Article Novè. El nombre màxim de patrons que configuren el Patronat
serà de 34.

Article Desè. Els patrons fins un màxim de 30, seran nomenats pel Patronat
per períodes de quatre anys, llevat dels casos de renúncia, no podent ser

reelegits més de dos períodes consecutius. En el supòsit de produir-se vacants
abans de finalitzar el període de mandat dels patrons, els elegits ho seran tant
sols fins a completar el termini que manqui fins el proper nomenament.

Cas de renúncia dels patrons, el Patronat procedirà, en la primera reunió
que se celebri, a substituir els cessants.

El Patronat es renovarà per meitat cada dos anys, determinant la sort per
inseculació els primers patrons cessants.

Article Onzè. És voluntat de la Fundació que formin part del Patronat,
l'Excm. Ajuntament i l'Excma. Diputació de Barcelona, les quals Institucions
hauran de fer-se representar en el Patronat per dues persones físiques cada una.

Article Dotzè. S'estableixen dues Presidències d'honor de la Fundació
que correspondran a l'Alcalde de Barcelona i al President de la Diputació de
Barcelona.

Article Tretzè. Els membres del Patronat entraran en funcions després
d'haver acceptat expressament el càrrec.

C) Presidència del Patronat

Article Catorzè. l. El Patronat designarà, per majoria absoluta del
nombre dels seus membres, i d'entre aquests, un President i dos Vice
presidents.
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2. Correspon al President del Patronat:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i decidir els

empats amb el seu vot de qualitat.
b) Exercir, en cas d'urgència i donant-ne compte al Patronat i al Consell

Executiu en la primera sessió que celebrin, les facultats de realitzar tota mena

d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administrati

ves, en defensa dels drets i interessos de la Fundació.

c) Ostentar la representació de la Fundació.

e) Els altres actes que el Patronat li delegui, dins de les seves atribu

cions.
3. Els Vice-presidents exerciran les funcions pròpies del President en

els casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'aquest.

Article Quinzè. Els Patronat nomenarà un Secretari, que podrà no

pertànyer al Patronat. En aquest cas tindrà dret a assistir amb veu però sense

vot a les seves reunions.
El Secretari redactarà les actes de les reunions del Patronat, que auto

ritzarà el President i amb el seu vist-i-plau experdirà les certificacions.

Al llibre d'Actes s'hi farà constar: la llista d'assistència a cada reunió, la

forma i resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.

D) Règim de Sessions

Article Setzè. l. El Patronat es reunirà quantes vegades ho decideixi

el seu President o quan ho sol-liciti la tercera part dels seus membres.

En tot cas, s'haurà de celebrar almenys una sessió cada semestre.

2. Cursarà la convocatòria el Secretari per manament del President, per

qualsevol mitjà idoni, amb una setmana d'antellació. En la convocatòria es farà
constar l'ordre del dia, la documentació relativa al mateix, el lloc, la data i

l'hora de la reunió. Durant la sessió no es podran incloure altres qüestions que
les fixades expressament en l'ordre del dia.

3. La convocatòria serà única.
4. El Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre

acords quan concorrin a la reunió un terç dels seus membres.

5. Els patrons no podran delegar en cap persona la seva representació.
6. Els acords s'adoptaran per majoria dels patrons concurrents a la reu-

nió.

D'aquesta norma s'exeptuen els acords que tinguin per objecte la modifi
cació dels Estatuts, la dissolució del Patronat, l'aprovació o modificació del

Reglament de Règim interior, el nomenament i atribució de competències al

Consell Executiu, que haurà de fer-se per majoria de dos terços.

Article Dissetè. El càrrec de patró és honorífic i gratuït.

E) El Consell Executiu

Article Divuitè. Al Consell Executiu corresponen totes aquelles fun

cions d'administració i representació que li siguin delegades pel Patronat.
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A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, el Consell
Executiu tindrà les següents:

l. Preparar l'Inventari-Balanç, els Pressupostos i l'estat de comptes i
redactar la Memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment
s'hauran de sotmetre a l'aprovació del Patronat.

2, Proposar al Patronat la concessió d'ajudes econòmiques, subvencions
i beques, i, en general, l'aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del
seu capital.

Article Dnovè. El Consell Executiu estarà integrat per:
a) El President del Patronat.

b) Els dos Vice-presidents, designats per acord del Patronat, d'entre els
seus membres,

c) Dos vocals designats, un per l'Ajuntament de Barcelona i l'altre per la

Diputació de Barcelona, d'entre els nomenats en virtut de l'article 11.

d) El Director de la Fundació,

e) Actuarà com a Secretari qui exerceixi aquest mateix càrrec al
Patronat, però únicament tindrà vot si pertany al Patronat.

Article Vintè. El Consell Executiu es reunirà sempre que ho solliciti
qualsevol dels seus components, i almenys un cop al mes,

Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus membres; en

cas d'empat decidirà el vot del President.

Article Vint-i-unè. 1. A l'objecte de facilitar el compliment de les
seves funcions i responsabilitats, el Consell podrà atorgar poders amb facul
tats determinades i individualitzades a persones de la seva lliure elecció,
sempre dintre de les facultats que li hagin estat delegades pel Patronat.

2, De l'atorgament de poders haurà de ser informat el Patronat en la

primera reunió que celebri,

3, En cap cas podran ser objecte de poder o delegació les facultats
consignades en l'article divuitè d'aquests Estatuts,

4, La facultat que reconeix el Consell en aquest article no serà obstacle
perquè el Patronat, en l'exercici de les que li corresponen en plenitud,
confereixi poders amb funcions determinades a qualsevol persona, dintre dels
límits legals,

Article Vint-i-dosè. Quan la complexitat de les tasques de la Fundació
ho requereixi, i, a proposta del Consell Executiu, es podran crear altres
càrrecs en la Fundació, les funcions dels quals i llur contractació seran

establertes pel Patronat.

F) El Director de la Fundació

Article Vint-i-tresè. l. El Director de la Fundació serà nomenat pel Pa
tronat.

2, Són funcions del Director de la Fundació:
a) Executar els acords del patronat i, en el seu cas, del Comitè Executiu,
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b) Formular el projecte de pressupostos i la proposta de les activitats de

les àrees o Departaments, així com de les comissions i grups de treball que es

puguin crear.

c) Coordinar els directors o responsables dels Departaments.
d) Assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat.

e) Presentar davant el Consell executiu la Memòria de les activitats

desenvolupades per les àrees o Departaments, així com de les despeses rea

litzades.

f) Ordenar els pagaments dintre de les normes d'execució del Pressu

post de la Fundació.

TÍTOL IV

ÀREES O DEPARTAMENTS

TÍTOL V

Article Ving-i-quatrè. l. El Patronat de la Fundació podrà crear àrees

o departaments per tal de dur a terme els objectius de la Fundació, determi

nant les funcions específiques de cada àrea.
2. Inicialment es crea el Departament de Relacions Exteriors.

3. Correspon igualment al Patronat, a proposta del Director de la Funda

ció, el nomenament dels Directors o responsables de les àrees o departaments
que es constitueixin, així com la possibilitat de crear comissions i grups de tre

ball.
4. Anualment cada Departament o àrea haurà de preparar una memòria

descriptiva de les activitats desenvolupades i el programa proposat per a

l'exercici següent, que seran sotmesos al Director de la Fundació per tal que
les elevi al Consell Executiu.

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article Vint-i-cinquè. 1. El Patrimoni de la Fundació pot estar consti

tuït per tota classe de béns.
2. La dotació de la Fundació està formada per les aportacions realitzades

pels fundadors a l'acte fundacional, subvencions de les Administracions

Públiques, i pels béns que d'ara endavant adquireixin per qualsevol dels

mitjans admesos en dret, quan el Patronat acordi acceptar-los en ordre a

incrementar la dotació o capital fundacional.

3. La resta de béns que en el futur adquireixi la Fundació tindran la

consideració de fruits o rendes i es destinaran a incrementar les que anual

ment s'apliquin a les atencions i finalitats de la Fundació.

Article Vint-i-sisè. l. El capital de la Fundació serà invertit pel Patro

nat, per al compliment directe de les finalitats fundacionals, en béns immo

bles, installacions, béns mobles adequats i béns fructífers.
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2. El Patronat, a l'objecte de conservar la utilitat i rendabilitat del capital,
podrà alienar els seus béns per a reinvertir el seu producte a d'altres més
adeqüats o fructífers, que s'integraran al patrimoni de la Fundació.

Article Vint-i-setè. El Patronat decidirà l'assignació i aplicació dels
recursos econòmics de la Fundació, destinant a la realització de les seves

finalitats la part de les seves rendes i ingressos que en cada moment estimi
convenient, amb respecte als límits que estableixin o puguin establir en el
futur les Lleis.

Article Vint-i-vuitè. El Patronat procurarà el màxim increment dels re

cursos de la Fundació i la més gran seguretat iestabilitat del seu patrimoni.

Article Vint-i-novè. En la custòdia dels béns del patrimoni de la Funda
ció, s'acompliran les regles següents:

a) Els béns immobles i drets reals s'inscriuran en el Registre de la

Propietat a nom de la Fundació.

b) Els títols, valors públics o privats de renda fixa o variable, es

dipositaran a nom de la Fundació en l'establiment bancari amb seu a Catalun
ya que sigui designat pel Patronat.

c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit
i d'altres documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació
seran custodiats pel Patronat.

d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre

Registre de patrimoni, a càrrec del Patronat.

Article Trentè. Cada any el Consell Executiu formularà i sotmetrà a

l'examen i subsegüent acord del Patronat un inventari-balanç tancat a trenta-u
de desembre, el pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent,
l'estat de comptes que contingui la liquidació del pressupost de l'anualitat
tancada i una Memòria de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió
econòmica del patrimoni.

El Patronat haurà de deliberar i acordar sobre els documents que se li
sotmetin dintre dels tres mesos següents al tancament de l'exercici.

TÍTOL VI

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article Trenta-unè. L'extinció de la Fundació podrà ser acordada pel
Patronat quan les circumstàncies evidenciïn la necessitat o justificada conve

niència de dissoldre-la tenint sempre en compte la voluntat dels fundadors
manifestada a l'acte constitutiu i en aquests Estatuts.

En cas d'extinció, el patrimoni de la Fundació, una vegada liquidat pel
Patronat, es destinarà a d'altres entitats públiques o privades que sense ànim
de lucre es dediquin a activitats anàlogues a la d'aquesta Fundació, d'acord
amb la decissió que adopti el Patronat.

427



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Fins que no es completi el procés de nomenament del Patronat exerciran
les seves funcions els patrons designats en la carta fundacional sense restric
ció i limitació de cap mena.

DISPOSICIÓ FINAL

En allò que no sigui previst en els presents Estatuts, serà d'aplicació la
Llei 1/1982, de 3 de març sobre Fundacions Privades, dictada per la Generali
tat de Catalunya i les disposicions que en el futur es poguessin promulgar i

que la substituïssin, complementin o modifiquin.
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MUSEU D' ART CONTEMPORANI

(Estatuts aprovats en escritura constitucional de 30 de març de 1987)

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, NATURALESA I DOMICILI

Article l. La Fundació es denominarà «Fundació Museu d'Art Con

temporani», i estarà subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalu

nya.
Tindrà el seu domicili a Barcelona, Avinguda Diagonal, núm. 686, que

podrà ser traslladat a un altre lloc dintre del territori de Catalunya, per acord

del Patronat.

Article 2. La Carta Fundacional i els presents Estatuts així com els

acords i les normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de

govern, seran les normes per les que, juntament amb la legislació directament

aplicable, haurà de regir-se l'activitat i vida de la Fundació.

Article 3. La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d'obrar,

sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions

legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes

en aquests Estatuts pel fet de l'atorgament de la seva Carta Fundacional en

escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la

Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II. FINALITATS FUNDACIONALS

Article 4. La Fundació que exercirà les seves funcions principalment a

Catalunya, tindrà per objecte:
a) Promoure i fomentar, per si mateixa o amb collaboració amb altres

entitats públiques a privades, l'art contemporani.

b) La creació d'un fons d'art i de documentació mitjançant l'adquisició
d'obres i la coordinació de tota mena de donatius i llegats que rebi la Fundació

sigui en obres d'art a en metàllic, amb la voluntat d'assortir d'obra els museus

d'art de Catalunya i molt principalment el Museu d'Art Contemporani de la

ciutat de Barcelona.

c) La concienciació pública i privada de tota mena de manifestacions

relacionades amb l'art contemporani.
d) L'organització d'exposicions, conferències, cursos i seminaris, po

dent també concedir ajuts, beques d'estudi i subvencions relacionades

sempre amb l'art actual i qualsevol altra manifestació adreçada a la difusió

de la cultura i l'art ajudant al manteniment i desenvolupament d'entitats artís

tiques.



Article S. Les regles bàsiques per l'aplicació dels recursos a les activi
tats fundacionals i per la determinació dels eventuals beneficiaris seran
establertes pel Patronat de la Fundació.

CAPÍTOL III. GESTIÓ ECONÒMICA

Article 6. El patrimoni autònom de la Fundació quedarà vinculat al
compliment de les finalitats fundacionals.

L'esmentat patrimoni es composarà:
a) Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial, segons consta

en la Carta Fundacional.
b) De tots aquells altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi

d'incrementar el capital fundacional.

Article 7. A la realització de la finalitat fundacional, que principalmentconsistirà en la inversió en béns artístics de natura moble, es destinarà
almenys el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la fundació i dels
altres ingressos que no formin part de la dotació de la fundació. El vint per
cent restant es podrà destinar a incrementar el capital fundacional.

Article 8. Els béns fructífers que integrin el patrimoni de la Fundació
només podran ésser alienats per a reinvertir el preu que se n'obtingui en

l'adquisició d'altres béns fructífers, que quedaran subrogats en el lloc dels
alienats.

Article 9. Els béns que constitueixen la dotació de la Fundació podranésser destinats amb caràcter permanent al compliment directe de les finalitats
fundacionals en forma d'immobles, instal·lacions o béns de natura moble,
adequats per aquest compliment. Aquests béns només podran ésser alienats a
títol onerós, excepte si el Protectorat ho disposés altrament per a un supòsit
determinat.

Article 10. El Patronat de la Fundació formularà anualment l'inventari
balanç, tancat el 31 de desembre i una memòria de les activitats portades a
terme durant l'any així com de la gestió econòmica del patrimoni, fent la
liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior i formularà
el pressupost de l'exercici actual.

Aquests documents tindran que presentar-se al Protectorat de la Genera
litat de Catalunya, dins els sis mesos següents al tancament de l'exercici.

Article 11. Els recursos anuals es composaran de:
a) Les rendes que produeixi l'actiu.
b) Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacio

nals.

c) Les subvencions i altres lliberalitats rebudes amb tal finalitat i que,
per tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.
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Article 12. A la realització de la finalitat fundacional ha d'ésser destinat
almenys el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i dels
altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

Article 13. Per a la realització d'actes de disposició sobre els béns que
constitueixen el patrimoni fundacional i per l'acceptació d'herències i llegats,
s'exigirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Patronat i el
compliment dels requisits legals aplicables.

Article 14. La comptabilitat de la Fundació s'ajustarà a les normes de la
comptabilitat general espanyola i a les exigències de la legislació fiscal
aplicable. La Fundació portarà els següents llibres: llibre d'inventaris i balan
ços, llibre diari, llibre major i llibres auxiliars que es considerin convenients.
Es portarà a més un llibre d'actes i un registre d'ingressos i retencions
practicades. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el
Patronat, la qual custodiarà els llibres comptables de la Fundació.

CAPÍTOL IV. DEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ

Article 15. El govern i administració de la Fundació correspondrà al
Patronat, que és l'òrgan que ostenta la representació, amb totes les facultats
que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 16. El Patronat és un òrgan colleqiat que estarà constituït per un

mínim de set i un màxim de trenta-tres membres. Els primers patrons seran
els designats en la Carta Fundacional i tindran la consideració de patrons vita
licis.

Seran també patrons totes aquelles persones que siguin designades com a

tals pel Patronat, per un període de duració de quatre anys, reelegibles
indefinidament, si bé però el Patronat també podrà designar nous patrons amb
caràcter vitalici.

Aquests nous patrons podran ser cessats per acord del Patronat, excepte
si haguessin estat designats amb caràcter vitalici.

És voluntat fundacional que formin part del Patronat la Generalitat de

Catalunya, l'Excelentíssim Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelo
na, els quals hauran de fer-se representar en el Patronat per una persona fí
sica.

Article 17. Els membres del Patronat entraran en funcions després
d'haver acceptat expressament el càrrec.

Article 18. Els Patrons exerceixen llurs càrrecs gratuïtament.

Article 19. Són facultats del Patronat entre d'altres:
a) L'elecció de nous patrons en cas de què sigui augmentat el nombre,

d'acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i en conformitat amb
el que disposi la legislació vigent.
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b) Crear òrgans de gerència i direcció, nomenar les persones per

ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.
c) Designar el personal tècnic, administratiu o auxiliar que calgui pel

desenvolupament de les finalitats fundacionals.

d) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de

la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que

integren el seu patrimoni, rendes i productes i a l'exercici de tots els seus

drets i accions, dintre de les disposicions estatutàries i legals.
e) Aprovar les liquidacions de pressupostos, l'inventari balanç i la

memòria anual d'activitats.

f) Interpretar els presents Estatuts i establir les normes complementà
ries que siguin pertinents d'acord amb la legislació vigent, així com a la

resolució de totes les incidències legals que ocorressin.

g) Acordar la modificació dels Estatuts, la fusió, l'extinció o l'agregació a

una altra Fundació; aquests actes no es podran executar sense l'aprovació del

Protectorat.

h) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la

Fundació, tot aprovant els programes d'actuació i els pressupostos tan ordina

ris com extraordinaris.

i) Vetllar pel bon compliment de les finalitats fundacionals i aprovar

totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització d'aque
lles finalitats, tot interpretant la voluntat dels Fundadors.

j) I en general realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i

atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a la millor administració i

disposició de les seves rendes i béns; i per a l'exercici dels drets, accions i

facultats que fossin procedents per a la més adient realització i acompliment
de les finalitats fundacionals.

Article 20. El Patronat es reunirà obligatòriament en Junta Ordinària

durant el primer semestre de cada any natural.

Es reunirà en Junta Extraordinària tantes vegades com li sembli oportú al

President, per pròpia iniciativa, i forçosament quan així ho sol·licitin la quarta

part dels seus membres.

Article 21. La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i

contindrà l'Ordre del Dia de tots els assumptes que s'hauran de tractar a la

reunió, forma dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria es farà amb vuit dies de temps, per qualsevol mitjà que

en garanteixi la recepció per part de l'interessat.

Article 22. Correspondrà a la Junta Ordinària:

a) L'examen i, si s'escau, l'aprovació dels comptes de l'exercici anterior

i de l'inventari balanç que anualment haurà de formular el President o la

persona que aquell designi.
b) Aprovar el pressupost i memòria; i determinar les activitats a desen

volupar durant el següent exercici.
c) Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.
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Article 23. En Junta Extraordinària hom podrà adoptar acords sobre
totes les qüestions previstes a la convocatòria.

Article 24. Càrrecs. El Patronat designarà d'entre els seus compo
nents un President, un o dos Vice-presidents els quals exerciran les seves

funcions durant quatre anys. Podran ser reelegits indefinidament.
Serà també nomenat un Secretari que podrà no ser membre del Patronat,

en el qual cas assistirà a les reunions amb veu però sense vot.

Els altres Patrons tindran la condició de Vocals.

Article 25. El President i en el seu defecte el Vice-president Primer
tindran les següents facultats:

a) Representar a la Fundació en judici i fora d'ell, sens perjudici dels
casos en que el Patronat designi uns altres representants especials.

b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, en conformitat
amb l'establert a aquests Estatuts, i amb l'ajut si s'escau del patró que ell de

signi.
c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria

explicativa de les activitats desenvolupades durant l'exercici anterior, i el

pressupost del corrent.

d) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

Article 26. El Secretari extendrà les actes i lliurarà certificacions amb el

vist-i-plau del President o, en el seu defecte del Vice-president.
Al llibre d'actes s'hi farà constar: la llista d'assistència a cada reunió, la

forma i resultat de les votacions i el text literal dels acords que s'adoptin.

Article 27. Excepte en els casos en què aquests Estatuts exigeixin una

majoria especial, les Juntes del Patronat quedaran vàlidament constituïdes i

podran adoptar acords vàlids quan hi assiteixin personalment la quarta part
dels seus components, entre els que hi hagi el President o Vice-president
Primer. Si no hi fos present el Secretari complirà les seves funcions un altre
dels patrons, expressament designat pels assistents.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s'adoptaran per majoria simple de
vots emesos.

Els patrons hauran d'assistir personalment a les reunions del Patronat i en

cap cas no podran delegar llur representació atès que l'exercici del càrrec és

personalíssim.
Les persones jurídiques s'hauran de fer representar en el Patronat per

una persona física.
Tan sols excepcionalment la persona que representi, respectivament, a la

Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona,
podrà delegar llur representació en la persona que els substitueixi.

Article 28. No obstant, serà necessari el vot favorable de la meitat més
un dels membres del Patronat per a:

a) Ampliar o disminuir el nombre de patrons.
b) Elegir nous patrons.
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c) Modificar els estatuts, l'agregació o fusió a una altra Fundació, havent

de complir a més els requisits previstos en la Llei 1/1982 de 3 de març sobre

fundacions privades.
d) Per l'adopció d'acords a què fa referència l'article 13 dels Estatuts.

e) L'extinció de la Fundació.

Article 29. Per tal de faciltitar la realització de les finalitats fundacionals
el Patronat podrà delegar les seves facultats en un o en més d'un dels seus

membres; nomenar apoderats generals o especials amb funcions i responsabi
litats mancomunades o solidàries.

Article 30. Es crearà una Comissió Delegada Executiva amb funcions

permanents la qual estarà integrada per un mínim de set i un màxim de nou

patrons, que seran nomenats o cessats si s'escau en compliment del previngut
en l'article 28 dels Estatuts.

El Patronat determinarà les seves funcions, les facultats que en ella

delegui i el temps durant el qual podran exercir-les. Mai no seran delegables
l'aprovació de comptes, la formulació del pressupost, l'alienació i el gravamen
dels béns immobles i dels valors mobiliaris no cotitzats en Borsa, ni qualsevol
altre acte que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat.

Dins d'aquesta Comissió tindran dret pertànyer els patrons que represen
tin a les Entitats de Dret Públic que formen part del Patronat.

Article 31. Es crearà un Comitè d'Honor de Collaboradors, que agrupa
rà a totes aquelles persones que mitjançant les seves aportacions econòmi

ques o en obres d'art facin possible el millor compliment de les finalitats fun
dacionals.

També podran integrar-se en aquest comitè, totes aquelles persones que

per la seva especial relevància en la promoció de la tasca de la fundació, en

siguin mereixedores a judici del Patronat.

Els membres d'aquest comitè, tindran els drets d'informació i de consulta

que el Patronat consideri convenients.

CAPÍTOL V. DEL COMITÈ TÈCNIC ASSESSOR

Article 32. Es podrà crear un comitè tècnic assessor de caràcter consul

tiu, integrat per un mínim de 6 i un màxim de 12 membres que podran ser

nomenats i revocats per la Comissió Delegada Executiva de la Fundació, entre

aquelles persones que es considerin més adequades pels seus coneixements

tècnics o artístics.
El Comitè Tècnic Assessor tindrà la missió d'assessorar a la Comissió

Delegada Executiva i donar la seva opinió sobre totes les consultes i les

qüestions que li siguin sotmeses.

Els membres del Comitè Tècnic assessor podran ser convidats a assistir a

les reunions del Patronat i de la Comissió Delegada Executiva, quan així es

cregui més convenient.

434



CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 33. Per modificar aquests Estatuts caldrà l'acord del Patronat

pres pel vot favorable de la meitat més un dels seus membres.

Article 34. La Fundació només s'extingirà per la impossibilitat sobrevin

guda de continuar la realització dels seus fins ja sigui per la pèrdua del

patrimoni o per d'altres causes.

L'extinció de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n'haurà de

justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat
fundacional expressa o presumible.

Acordada l'extinció de la Fundació, pel vot favorable de la majoria
absoluta de patrons, els béns que integrin el seu patrimoni seran destinats a

favor d'altres fuhdacions, d'entitats públiques o d'entitats privades sense ànim
de lucre i amb finalitats anàlogues que lliurement designin els patrons que, en

aquell moment exerceixin el càrrec. Per l'execució d'aquests actes serà
necessària l'aprovació del Protectorat.
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TEATRE LLIURE-TEATRE PÚBLIC DE BARCELONA,
FUNDACIÓ PRIVADA

(Estatuts aprovats en escriptura constitucional d'I de març de 1988)

TÍTOL I

NORMES GENERALS

Article 1. La Fundació «Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona», regu
lada per aquests Estatuts, és una Fundació privada, sense afany de lucre,
subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya,

Article 2. La Fundació té personalitat i plena capacitat jurídica i d'obrar
i, per tant, pot adquirir, posseir, administrar, alienar i gravar tota classe de
béns mobles i immobles, i drets; concertar operacions creditícies i celebrar
contractes; obligar-se, transigir i renunciar drets; promoure, contestar i seguir
procediments judicials i administratius i exercitar accions i pretensions davant
els Jutjats i Tribunals de Justícia, ordinaris i especials, el Tribunal Constitucio
nal i els organismes i dependències de l'administració pública i qualsevol
altra internacional, estatal, autònom, provincial, comarcal, local i restants

Corporacions i Ens públics, Per portar a terme aquestes facultats, es tindrà en

compte allò establert a la llei,

Article 3. La Fundació, amb respecte d'allò establert a les Lleis, es

regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada en aquests Estatuts i en

l'escriptura de constitució, i per les disposicions que en interpretació i

desenvolupament d'aquella voluntat estableixi el Patronat.
La Fundació realitzarà les seves activitats principalment a Catalunya,

Article 4. La Fundació té el seu domicili a la ciutat de Barcelona, carrer

Montseny, núm. 47,
El Patronat podrà lliurement traslladar la seu de la Fundació, però sempre

dintre de Catalunya, Dit trasllat es farà d'acord amb les disposicions legals vi

gents,

TÍTOL II

OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

Article 5. Els objectius de la Fundació «Teatre Lliure-Teatre Públic de
Barcelona» són:
- La promoció, producció, gestió, programació i difusió d'espectacles teatrals

adreçats a un públic majoritari, a partir d'uns postulats estètics i cívics que
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atenguin l'interès públic i general, com a expressió d'una forma artística

creativa, plural i conternporànía.
- L'extensió de les activitats pròpies a d'altres àmbits de les arts de l'especta

cle, tant en els aspectes creatius com en allò que fa referència a la reflexió,
anàlisi i difusió de les mateixes,

- La consecució de les infrastructures i dels mitjans tècnics i d'ordre profes
sional necessaris per al desnvolupament d'aquestes activitats en condicions

òptimes, així com dels recursos financers que les han de fer possibles,
- El foment de tota mena d'accions destinades a un major coneixement i

difusió de les arts de l'espectacle tant en el context cultural català com en

altres àmbits culturals, molt especialment en allò que pertoca a la divulgació
de la realitat cultural catalana fora de les seves fronteres,

- La realització d'activitats de formació professional, tant pel que fa a l'ordre

del artístic com en el tècnic, en relació i collaboració amb d'altres institu

cions semblants, molt especialment l'Intitut del Teatre de Barcelona,
- La recollida i conservació del patrimoni històric i documental referent a les

activitats teatrals i espectaculars, a fi de facilitar-ne la utilització pels
estudiosos i en iniciatives de difusió adreçades a l'entorn públic, sola a en

collaboració amb el Museu de les Arts de l'Espectacle,
- La concessió de premis, beques, ajuts i pensions i, en general, de tota mena

d'estímuls a la investigació, la creació, la formació, així com de reconeixe

ment a tasques concretes a trajectòries,
La Fundació, per acomplir els seus objectius, podrà convocar i organitzar,

per si mateixa a en collaboració amb altres entitats públiques i privades tota

mena d'accions, activitats, iniciatives i actes en tots els àmbits i especialitats
de les arts de l'espectacle,

A fi i efecte de difondre a possibilitar el coneixement de les seves

activitats, la Fundació podrà editar, per sí mateixa a en collaboració, materials

relacionats amb els seus objectius, en publicacions periòdiques i unitàries i en

tota mena de suport imprès, audiovisual, informàtic, etc,

Article 6. L'anterior enumeració d'objectius a finalitats de la Fundació

no té caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre'ls tots, ni un ordre

de prelació entre ells,

El Patronat tindrà plena llibertat per a seleccionar, entre aquests objec
tius, aquells que consideri més oportuns, urgents a adequats a les circumstàn

cies, a realitzar-ne .d'altres que compleixin igualment les seves finalitats

essencials i la voluntat dels fundadors,

TÍTOL III

ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

A) Disposicions Generals

Article 7. El govern, ad'ministració i representació de la Fundació

corresponen, amb la distribució de competències que s'estableix en aquests
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Estatuts, al Patronat i a la Junta de Govern.

Els òrgans de la Fundació exerciran les seves respectives funcions i

competències amb independència i sense altres limitacions que les que
estableixin aquests Estatuts i les Lleis, amb escrupulós respecte a la voluntat
dels fundadors, posada de manifest a l'escriptura de constitució i als Esta

tuts.

El Patronat i la Junta de Govern estaran assistits per un Consell de

Direcció, al qualli correspondrà l'execució de les línies d'actuació, aprovades
per la Fundació.

B) El Patronat

Article 8. 1. La competència del Patronat s'estén a tot allò que concer

neix a l'alta direcció de la Fundació, a la qual representa amb plenitud de fa
cultats.

2. Li correspon la interpretació, desenvolupament i execució de la

voluntat manifestada pels fundadors en l'escriptura de constitució i en aquests
Estatuts.

3. El Patronat podrà modificar els presents Estatuts amb l'autorització

prèvia del Protectorat; aprovarà els Reglaments i normatives de règim intern

que consideri convenients; decidirà, entre les finalitats fundacionals, aquelles
que han d'ésser ateses amb prioritat; tindrà l'alta supervisió del funcionament

intern de la Fundació i molt especialment de la Junta de Govern i el Consell de

Direcció; aprovarà les línies generals d'actuació a proposta de la Junta de

Govern; nomenarà i separarà lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic,
artístic, administratiu, auxiliar i subaltern; fixarà les condicions econòmiques i

laborals; tindrà cura de l'encertada aplicació de les inversions.

4. En general, assumirà totes les facultats i funcions no reservades a

altres òrgans per aquests Estatuts.

5. No seran delegables l'aprovació de comptes ni l'aprovació del pressu

post.
6. Tampoc no seran delegables els acords d'alienar i gravar béns

immobles i valors mobiliaris que no cotitzin en borsa, ni qualsevol altre acte

que necessiti l'autorització o l'aprovació del Protectorat. Això no obstant,
l'execució de tals acords podrà ser encomanada a determinades persones o

òrgans.

Article 9. El Patronat estarà compost per dos grups diferents de patrons:
patrons vitalicis i patrons temporals.

Article 10. La Fundació tindrà un màxim de vint patrons vitalicis enca

rregats d'assegurar la continuïtat dels seus treballs. Ostentaran tal qualitat les

persones físiques o jurídiques designades en l'escriptura fundacional, i les

nomenades posteriorment amb tal condició, i només cessaran en el seu càrrec

per mort, incapacitat o renúnica.
Els nomenaments posteriors i la substitució dels que causin baixa s'efec

tuarà pels patrons vitalicis.
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Article 11. Els restants patrons, fins a un màxim de seixanta, exerciran
el seu càrrec per períodes de quatre anys, a comptar des de la data de

nomenament que s'efectuarà pel Patronat en Ple. Podran ser indefinidament

reelegibles, però l'elecció dels nous patrons temporals solament es produirà
quan hagin cessat els que hagin de ser substituïts.

La cessació dels Patrons temporals es produirà automàticament transco

rreguts quatre anys des de la data d'acceptació expressa del càrrec.

Article 12. l. El Patronat designarà, per majoria absoluta del nombre

dels seus membres, i entre aquests, un President i fins a quatre Vice

presidents, per un període de quatre anys. Les persones que ostentin aquests
càrrecs seran reelegibles per a un únic mandat consecutiu.

També nomenarà un Secretari, que podrà no pertànyer al Patronat. En

aquest cas, tindrà dret a assistir amb veu però sense vot a les seves reu

nions.
Es podran nomenar un Gerent i un Director, que podran no pertànyer al

Patronat. En aquest cas tindran dret a assistir amb veu però sense vot a les

seves reunions.

2. Els Vice-presidents, pel seu ordre jeràrquic, exerciran les funcions

pròpies del President en els casos d'absència, malaltia o impossibilitat d'a

quest.
3. El Secretari redactarà les actes de les reunions del Patronat, que

autoritzarà amb el President, i amb el vist-i-plau d'aquest expedirà les seves

certificacions.

Article 13. l. El Patronat es reunirà quantes vegades ho decideixi el

seu President o quan ho sol·liciti la tercera part dels seus membres.

En tot cas s'hauran de celebrar almenys dues sessions anuals.

2. El Secretari, per manament del President, cursarà la convocatòria de

les reunions, amb l'ordre del dia corresponent, per qualsevol mitjà idoni i amb

una antelació prudencial perquè pugui arribar a coneixement dels Patrons.

3. La convocatòria serà única.

4. El Patronat quedarà vàlidament constituït per deliberar i prendre
acords quan concorrin a la reunió la meitat més un dels membres que, per
haver acceptat el càrrec, gaudeixin de la condició de Patrons.

5. Els Patrons no podran delegar en cap persona la seva representació i

vot.

6. Els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels Patrons concurrents

a la reunió.

D'aquesta norma només s'exceptua l'acord que tingui per objecte els

nomenaments atribuïts a l'article 16 d'aquests Estatuts i l'atribució de compe
tències a la Junta de Govern.

Article 14. El càrrec de Patró és honorífic i gratuït. Els seus titulars

tindran dret al reemborsament de les despeses de desplaçament que efectuïn

per assistir a les reunions i p�r totes les altres que es produeixin en el

compliment dels encàrrecs o funcions que els confiï el Patronat.
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C) La Junta de Govern

Article IS. A la Junta de Govern corresponen totes aquelles funcions
d'administració i representació que li siguin delegables pel Patronat.

A més de les facultats que expressament li delegui el Patronat, la Junta de
Govern tindrà les següents:

l. Preparar l'Inventari-Balanç, els Pressupostos i l'Estat de Comptes i
redactar la Memòria sobre les activitats de la Fundació, que anualment
s'hauran de sotmetre a l'aprovació del Patronat.

2. Emetre els dictàmens, informes i consultes que li sol·liciti el Patronat.
3. Executar els Pressupostos, vetllar l'execució del Pla anual d'activitats i,

en general, l'aplicació dels fons de la Fundació i les inversions del seu capital.

Article 16. La Junta de Govern estarà integrada per:
l. El President del Patronat, que podrà delegar el seu càrrec a la Junta,

de forma expressa, permanent a temporal, en un altre membre del Patronat.
2. Dos vocals, designats per acord del Patronat, per a un període de

quatre anys i amb el vot de la majoria absoluta del nombre dels seus mem

bres.

3. El Gerent de la Fundació, que tindrà veu però no vot, només tindrà vot
si pertany al Patronat.

4. El Director que tindrà veu però no vot, només tindrà vot si pertany al
Patronat.

6. Actuarà com a Secretari, qui exerceixi aquest mateix càrrec al
Patronat, però només tindrà vot si hi pertany.

Article 17. La Junta de Govern es reunirà sempre que ho sol·liciti
qualsevol dels seus components, i almenys un cop cada dos mesos.

Els acords es prendran per majoria del nombre dels seus membres; en

cas d'empat decidirà el vot del President.

Article 18. 1. Amb l'objecte de facilitar el compliment de les seves

funcions i responsabilitats, la Junta de Govern podrà atorgar poders amb
facultats determinades i individualitzades en benefici de persones de la seva

lliure elecció, i sempre dins les facultats que li hagin estat delegades del Pa
tronat.

2. De l'atorgament de poders haurà de ser informat el Patronat en la

primera reunió que celebri.

3. Si els poders fossin conferits a algun dels membres de la pròpia Junta
de Govern, caducaran, quedant sense cap validesa i efecte, quan aquest cessi
en les seves funcions a l'esmentat òrgan.

4. En cap cas podran ser objecte de poder a delegació les facultats

consignades en els paràgrafs números l, 2 i 3 de l'article 16 d'aquests Esta
tuts.

6. La facultat que es reconeix a la Junta de Govern en aquest article no

serà obstacle perquè el Patronat, en l'exercici de les funcions que li correspo
nen en plenitud, confereixi poders, amb funcions determinades, en favor de

qualsevol persona, dintre els límits legals.
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Article 19. El Gerent del Patronat serà l'encarregat permanent de la

gestió econòmica de la Fundació, en coordinació amb el Consell de Direcció,
del qual formarà part, i segons les directrius aprovades pel Patronat i la Junta
de Govern; en dependran els serveis administratius i el Cap de Personal.

D) El Director i el Consell de Direcció

Article 20. Al Consell de Direcció li correspon la proposició i execució

de les línies d'actuació de la Fundació, en allò que fa referència a l'orientació i

activitat artística, així com la coordinació i supervisió de totes les activitats

acordades pel Patronat de la Fundació,

Article 21. El Director serà nomenat pel Patronat, per un període
establert de comú acord, renovable tantes vegades com calgui,

El Patronat podrà nomenar més d'un Director, fent constar en l'acord de
nomenament les circumstàncies, funcions i característiques d'aquesta pluralitat.

Article 22. Existirà un Consell de Direcció, que assistirà el Director en

les seves funcions, A més del Director i el Gerent, l'integraran els membres

de l'equip (Caps de Departament, Seccions, Oficines i altres unitats funcionals

contingudes a l'organigrama intern), proposats pel Director i nomenats pel Pa

tronat.

El nomenament dels membres del Consell de Direcció, a excepció del

Gerent, serà per al mateix període que per al Director i cessaran amb

aquest.

Article 23. Seran funcions del Consell de Direcció:

l. La proposició i execució normal del Pla anual d'activitats,

2. L'elaboració de l'avantprojecte de Pressupost.
3. La redacció de la Memòria anual d'activitats.

4. La formulació del Balanç-Inventari,
5. La coordinació de les diverses unitats estructurals de la Fundació,

6. La resolució de les incidències menors sorgides en el funcionament.

7. La realització d'activitats de tota mena, sempre dins l'esperit de les

directrius formulades pel patronat i la Junta de Govern.

El Consell de Direcció es reunirà, almenys, una vegada al mes.

Article 24. El Patronat, en ús de les seves atribucions, establirà per la via

normativa l'estructura, organigrama, funcionament i règim interior de les diver

ses unitats funcionals en què calgui organitzar les activitats de la Fundació.

TÍTOL IV

PATRIMONI I RÈGIM ECONÒMIC

Article 25. l. El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota

classe de béns,
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2. La dotació de la Fundació estarà formada per les aportacions realitza
des pels fundadors a l'acta constitucional i pels béns que d'ara endavant
aportin per qualsevol dels mitjans admesos en dret, quan el Patronat acordi

acceptar-los precisament per augmentar la dotació o capital fundacional.
3. La resta dels béns que en el futur adquireixi la Fundació tindran la

consideració de fruits o rendes i es destinaran a incrementar les que anual
ment s'apliquin a les atencions i finalitats de la Fundació.

Article 26. l. El capital o dotació serà invertit pel patronat, per al

compliment directe de les finalitats fundacionals, en béns immobles, installa
cions i béns mobles adequats i en béns fructífers.

2. El Patronat, amb objecte de conservar la utilitat i rendibilitat del

capital, podrà alienar els béns de què es composi per a reinvertir el seu

producte a d'altres més adequats o fructífers, que s'integraran a la dotació.

Article 27. El Patronat decidirà l'assignació i aplicació dels recursos

econòmics de la Fundació, destinant a la realització de les seves activitats o

finalitats la part de les seves rendes i ingressos que en cada moment sigui
convenient, amb respecte als límits que estableixen o puguin establir en el
futur les lleis.

Article 28. El Patronat procurarà el màxim increment dels recursos de
la Fundació i la més gran seguretat i estabilitat del seu patrimoni.

Article 29. En la custòdia dels béns del patrimoni de la Fundació

s'acompliran les següents regles:
a) Els béns immobles i drets reials s'inscriuran en el Registre de la

Propietat. a nom de la Fundació.
b) Els títols, valors públics o privats, de renda fixa o variables, es

dispositaran a nom de la Fundació en establiment bancari amb seu a Catalun

ya, designat pel Patronat.

c) Els altres béns mobles, els títols de propietat, els resguards de dipòsit
i d'altres documents acreditatius de drets dels que sigui titular la Fundació
seran custodiats pel Patronat.

'

d) Tots els béns de la Fundació seran objecte d'inventari en un Llibre de

Registre de Patrimoni, a càrrec del Patronat.

Article 30. Cada any la Junta de Govern formularà i sotmetrà a examen i
acord del Patronat un Inventari-Balanç, tancat a trenta-u de desembre, el

Pressupost d'ingressos i despeses per a l'exercici següent, l'Estat de Comptes
que contingui la liquidació del Pressupost de l'anualitat tancada i una Memòria
de les activitats realitzades durant l'any i de la gestió econòmica del patri
moni.

El Patronat haurà: de deliberar i acordar sobre els documents que se li

sotmetin dintre els tres mesos següents al tancament de l'exercici.
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TÍTOL V

EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ

Article 31. L'extinció de la Fundació podrà ésser acordada pel patronat
quan les circumstàncies evidenciïn la necessitat o justificada conveniència de

dissoldre-la, tenint en compte la voluntat dels fundadors manifestada a l'acte

constitutiu i en aquests Estatuts, prèvia aprovadió del Protectorat, d'acord amb

l'article 14,1 de la Llei,

En cas d'extinció, el Patrimoni fundacional, una vegada liquidat pel
Patronat, es destinarà a altres entitats públiques o privades que, sense ànim

de lucre, es dediquin a activitats anàlogues a les d'aquesta Fundació, i en

defecte d'aquestes, a la Generalitat de Catalunya,
El Patronat, una vegada liquidat el patrimoni, decidirà el seu destí d'acord

amb allò establert en el paràgraf anterior.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRANSITÒRIA

Primera. Fins que no es completi el procés de nomenament del Patronat

exerciran les seves funcions els patrons existents sense restricció ni limitació

de cap mena, De la mateixa manera es procedirà en cas de produir-se vacants

posteriors, sigui quin sigui el nombre d'aquestes i la categoria de patrons als

que afectin, sempre que el nombre de patrons que pertanyen al Patronat sigui
com a mínim de tres,

Segona. La primera renovació de patrons temporals, als quatre anys del

seu nomenament, s'aplicarà a la meitat dels seus membres, establerts per

sorteig, produint-se la renovació de l'altra meitat al cap de dos anys, de

manera que en el futur la meitat dels patrons temporals es renovi cada dos

anys,

DISPOSICIÓ FINAL

En allò que no sigui previst en els presents Estatuts, serà d'aplicació la

Llei 1/1982 de 3 de març sobre Fundacions Privades, dictada per la Generali

tat de Catalunya i les disposicions que en el futur es poguessin promulgar i

que la substituïssin, cornpletin o modifiquin,
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MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA
DE BARCELONA

(Estatuts aprovats per ACP 2 de febrer de 1988)
(Publicats al BOP núm. 286 de 29 de novembre de 1988)

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació. La Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro
politana de Barcelona, és una Mancomunitat promoguda per la Corporació
Metropolitana de Barcelona a l'empara de l'article 10 del Decret-llei 5/1974,
del 24 d'agost i pels Ajuntaments que s'indiquen a l'article 2, per a l'establi
ment i la prestació de serveis de competència municipal determinats en

aquests estatuts.

En tot allò que no es prevegi en aquests estatuts, seran de directa
aplicació els preceptes de la Legislació de Règim Local vigent i especialment
l'article 44 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, els articles 35 i següents del Decret Legislatiu 785/1986, del 18 d'abril, i
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 2. Municipis associats. Els Municipis associats a la Mancomunitat
de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i que delimiten, per tant, el
seu àmbit territorial són els següents: Barcelona, Badalona, Castelledefels,
Cornellà, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Molins de
Rei, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, el Prat de Llobregat,
Ripollet, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat,
Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Gramanet, Cerdanyola i Viladecans.

Per a la incorporació de nous municipis 'es procedirà d'acord amb la
disposició addicional primera.

Article 3. Durada. La durada de la Mancomunitat és indefinida.

Article 4. Seu social. La seu social on radiquen els seus Òrgans de
govern, està establerta a Barcelona, Zona Franca, Sector A, Carrer 62, número
420, si bé podrà ésser traslladada per acord de l'Assemblea.

TÍTOL II

ÀMBIT FUNCIONAL

Article 5. Objecte. És objecte de la Mancomunitat l'establiment i la
prestació dels següents serveis de la competència dels municipis associats.
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1. El desenvolupament de les grans obres vertebradores intermunici

pals previstes al planejament vigent i imprescindibles per a l'articulació o

connectivitat del conjunt del territori.

Aquestes operacions es refereixen bàsicament a les vies intermunicipals,
els parcs i les infrastructures metropolitanes,

2, La promoció coordinada de les activitats econòmiques de la zona,

mitjançant els Eixos de Promoció Industrial i l'execució del Pla de Costes,

3, Preparació dels instruments d'informació de base i urbanística (esta
dística i cartografia) que puguin ser suport dels programes d'actuació abans

esmentats,

4, Actuació compartida amb els municipis en matèria d'infraccions

urbanístiques especials, tals com urbanitzacions i horts illegals, extracció

d'àrids i activitats industrials en sòl rústic,
5, Mercats centrals; inclosa la participació a Mercabarna, S,A,

6, El manteniment de la cooperació entre els municipis sobre la base del

principi de solidaritat i, amb els objectius últims de la redistribució territorial;
de la correcció dels desequilibris econòmics, de serveis, d'equipaments i de

qualitat de vida dels ciutadans, derivats de la seva adscripció territorial; i per

tant, de la progressiva igualació entre el centre i la perifèria,
L'abast d'aquestes finalitats associatives es circumscriurà a la competèn

cia dels municipis en la mesura en què els serveis tinguin un interès supramu

nicipal, Si passa altrament la competència serà municipal.
Per ampliar l'objecte de la Mancomunitat, fins i tot en cas de delegació de

qualsevol Administració Pública, se seguirà el procediment establert per a la

modificació d'aquests Estatuts, assenyalat a la disposició final segona,

Article 6. Capacitat. La Mancomunitat té personalitat i capacitat jurídica
per a la consecució de les seves finalitat en els termes reconeguts per la

legislació de Règim Local. Ostentarà la titularitat i l'exercici de les competèn
cies que té atribuïdes, així com la capacitat per contractar, per obligar-se, per

estar en judici, ésser propietari de béns i drets de tota mena, fins i tot de

domini públic a patrimonials, per adquirir-los i alienar-los i realitzar qualsevol
altre acte exigit per al compliment de les seves finalitats,

També té capacitat per associar-se amb altres entitats locals de la zona de

directa influència de Barcelona amb l'objecte de planificar, coordinar i gestio
nar conjuntament les obres i serveis de caràcter intermunicipal i, fins i tot, per

a constituir una única entitat local en forma de Consorci a en qualsevol altre,

Article 7. Funcions, Per a l'execució de les competències materials

establertes a l'article 5 i en correspondència amb allò que estableix l'article 4

de la Llei de Bases del Règim Local, la Mancomunitat tindrà les següents fun

cions:

a) Planificar i programar.
b) Ordenar, reglamentar i coordinar les diverses activitats i serveis,

c) Establir els serveis, desenvolupar-los i gestionar-los mitjançant les

modalitats i les formes previstes a la Llei de Bases de Règim Local.

d) Finançar els serveis a través de l'ordenació de tarifes, taxes i contri

bucions especials, subvencions, transferències i altres mitjans,
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e) Inspeccionar i fiscalitzar els serveis i acordar les sancions de les
infraccions comeses,

f) Ostentarà també la potestat d'autorització dins els límits d'aquests
estatuts i podrà ser beneficiària d'expropiacions,

Article 8. Competències, Tant sols en els serveis, la titularitat dels quals
té assumida íntegrament la Mancomunitat, aquesta tindrà totes les competèn
cies dels municipis associats,

, Respecte d'aquells serveis municipals que la Mancomunitat, a l'empara
d'squests Estatuts, només té assumits en determinats aspectes, la delimitació
de potestats, funcions i competències entre la Mancomunitat i els Municipis
associats, es farà en el Reglament del Servei aprovat per aquella,

L'Administració de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya, de la Província,
i d'altres administracions públiques, podran delegar a la Mancomunitat, en el
marc de les seves competències, la realització de funcions i la prestació de
serveis d'interès comú als municipis associats, i constituir-ne consorcis per a

la seva prestació,

TÍTOL III

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 9. Òrgans, Són Òrgans de Govern de la Mancomunitat:

a) L'Assemblea,

b) La Junta,
c) El President.

d) Els Vice-presidents,

CAPÍTOL I. L'ASSEMBLEA

Article 10. Composició. L'Assemblea de la Mancornunitat, Òrgan Su

prem de govern i administració de l'Entitat, serà integrada per representants
dels Municipis mancomunitats, els quals hauran d'escollir-se del si del seu

propi Ajuntament, d'acord amb les escales de proporcionalitat següent:
Municipis fins a 20,000 habitants, 1 representant.
Municipis de població compresa entre 20,000 i 1.000,000 d'habitants, 2 re-

presentants,
Municipis de població de més de 1.000,000 d'habitants, 3 representants.
Municipi de Barcelona, 15 representants.
El mandat dels membres electes de l'Assemblea de la Mancomunitat

coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres electes dels seus

respectius Ajuntaments, extingint-se per tant, quan cessin en el càrrec munici

pal que legitima la seva representació, de manera automàtica, o per revocació
realitzada per l'Ajuntament que l'atorga l'esmentada representació de confor

mitat amb la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local.
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Article Il. Competències. Serà competència de l'Assemblea:

a) Aprovar definitivament els plans i programes generals dels serveis.

b) Aprovar, si s'escau, els plans i programes d'urbanisme.

c) Determinar les formes de gestió dels serveis.

d) Aprovar els Reglaments dels serveis.

e) Aprovar els pressupostos i comptes de l'Entitat.

f) Aprovar l'establiment de taxes i contribucions especials i les seves or

denances.

g) Concertar operacions de crèdit que no siguin de tresoreria.

h) Contractació d'obres, serveis i subministraments, en les mateixes

condicions establertes a la legislació local pel Ple municipal.
i) La celebració de convenis de collaboració amb les altres adrninistra-

cions públiques i entitats de tota mena.

j) Adquisició i alienació de béns.

k) Aprovació de plantilla de personal.
I) Aprovar, en tot cas, les directrius dels serveis a les quals haurà

d'adjustar-se l'activitat dels Ajuntaments.
li) Aprovar, en tot cas, les aportacions dels municipis a la hisenda de la

Mancomunitat.

m) Les altres competències atribuïdes en aquests Estatus.

Article 12. Sessions. L'Assemblea funcionarà amb règim de sessions

ordinàries i extraordinàries, les qual podran ésser, a més a més, urgents.

Article 13. Règim de funcionament. L'Assemblea celebrarà sessió quan
així ho decideixi el President o ho demani la quarta part, almenys del nombre

legal dels seus membres o la quarta part dels municipis associats. En aquest
darrer cas, la celebració no podrà demorar-se més de dos mesos des que fos
demanada.

Les sessions plenàries hauran de convocar-se almenys, amb dos dies

hàbils d'anticipació, fora dels casos de convocatòria amb caràcter d'urgència,
l'apreciació de la qual haurà de ser ratificada per l'Assemblea. La documenta

ció íntegra dels assumptes inclosos a l'ordre del dia que hagin de ser la base

del debat, i, si s'escau, objecte de votació, hauran d'estar a disposició dels

seus membres des del mateix dia de la convocatòria a la Secretaria de la Man

comunitat.
L'Assemblea es constitueix vàlidament amb l'assistència d'un terç del

nombre legal dels seus membres que mai podrà ser inferior a tres. Aquest
quòrum haurà d'existir durant tota la sessió.

En tot cas, es requerirà l'assistència del President i del Secretari o de qui
legalment els substitueixi.

L'adopció d'acords es produirà mitjançant votació ordinària fora que la

pròpia Assemblea acordi, per un cas concret, la votació nominal. El vot pot ser

emès en sentit afirmatiu o negatiu i els membres poden abstenir-se de votar.

L'absència d'un o més membres de l'Assemblea, un cop començada la

deliberació d'un assumpte equival a l'efecte de la votació, a l'abstenció.

En cas de votacions amb resultat d'empat, s'efectuarà una nova votació i si

l'empat es mantingués, decidirà el vot de qualitat del President.
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Els acords de la Mancomunitat s'adoptaran per majoria simple dels

membres presents, llevat dels casos que segons aquests Estatuts, sigui neces

sari el vot favorable de la majoria absoluta legal dels membres.

Article 14. Lloc i forma. Les sessions se celebraran a la seu de la
Mancomunitat, llevat dels casos de força major, cas en el qual podran
celebrar-se en qualsevol altre edifici.

El Secretari de l'Assamblea, que serà el secretari de la Mancomunitat,
aixecarà acta de cada sessió.

CAPÍTOL n. LA JUNTA

Article 15. Composició. Formaran la Junta de la Mancomunitat el Presi
dent i vuit vocals escollits per l'Assemblea. En serà Secretària el de la Manco

munitat.

Article 16. Competència. Serà competència de la Junta:
a) Aprovar projectes d'urbanisme i d'obres.

b) Les operacions de tresoreria.

c) La contractació d'obres, serveis i subministraments quan no corres

pongui a l'Assemblea.

d) La informació de les plantilles, sense perjudici de llur incorporació al

pressupost que correspon a l'Assemblea i el nomenament i contractació de

personal.
e) El desenvolupament econòmic dels pressupostos aprovats.
f) L'exercici d'accions administratives i judicials i la compareixença en

judici, sense perjudici de la competència del President en cas d'urgència.
g) Intervenir en els processos expropiatoris en els quals la Mancomuni

tat en sigui beneficiària.

Article 17. Sessions. La Junta celebrarà sessió ordinària un cop la

setmana, prèvia convocatòria del president, a qui corresponen assenyalar el
dia que haurà de celebrar-se.

'

Fora d'aquestes sessions, podran celebrar-se les extraordinàries que

convoqui el President, per iniciativa pròpia o a demanda de la quarta part dels

membres de la Junta.
El règim de quòrum i d'adopció d'acords de la Junta, és l'establert per a

l'assemblea.

CAPÍTOL m. EL PRESIDENT

Article 18. Designació. El President de la Mancomunitat, que ho serà
també de l'Assemblea i de la Junta, serà escollit per l'Assemblea en la mateixa

forma que per a l'elecció de l'Alcalde determina la vigent legislació de Règim
Local.

Article 19. Competències. Serà competència del President:
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a) Convocar, presidir, suspendre, i aixecar les sessions dels òrgans co-

llegiats.
b) Decidir amb vot de qualitat els casos d'empat.
c) Representar legalment l'Entitat.

d) La inspecció de les obres i serveis de la Mancomunitat.

e) Comparèixer en judici i exercir accions de tota mena en cas d'urgèn-
cia.

f) Manar els pagaments segons els acords de la Junta.
g) Manar les despeses en igualtat de circumstàncies que l'Alcalde

respecte dels Ajuntaments.
h) Quaselvol competència de la Mancomunitat no atribuïda expressa

ment a cap altre òrgan.
Totes aquestes funcions seran delegades en els Vice-presidents, els quals

seran designats del president d'entre els membres de la Junta.

CAPÍTOL IV. DEL PERSONAL

Article 20. Personal. El personal de la cooperació Metropolitana de

Barcelona podrà ser assignat en comissió de serveis a la Mancomunitat. Quan
siguin efectives les transferències del personal de la Corporació Metropolita
na de Barcelona als ens Metropolitans i Comarques, el personal quedarà
adscrit a aquest a la Mancomunitat en comissió de serveis.

El personal procedent de la Corporació Metropolitana de Barcelona

tindrà dret preferent, per una sola vegada, a ocupar els llocs de treball de la

plantilla de la Mancomunitat.

TÍTOL IV

HISENDA I PATRIMONI

Article 21. Ingressos. La hisenda de la Mancomunitat estarà constituïda

pels recursos següents:
a) Ingressos de dret privat.
b) Taxes.

c) Contribucions especials.
d) Participacions en tributs.

e) Subvencions.
f) Aportacions dels municipis associats.

g) Ingressos procedents d'operacions de crèdit.

h) Multes.

i) Altres ingressos de dret públic.

Article 22. Taxes. La Mancomunitat podrà establir taxes per la utilitza
ció privativa o per l'aprofitament especial de béns o instal-lacions de llur

titularitat d'ús públic, així com per la prestació de serveis o la realització
d'activitats de la seva competència que beneficiïn especialment persones
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determinades o, encara que no les beneficiïn les afectin de forma particular
sempre que, en aquest darrer cas, l'activitat administrativa hagi estat motiva

da per aquestes persones, directament o indirecta.

Article 23. Contribuions especials. Serà escaient la imposició de contri

bucions especials per a l'execució d'obres o per a l'establiment, ampliació o

millora de serveis de la Mancomunitat, a més d'atendre l'interès general, es

beneficiïn especialment persones determinades encara que el benefici no

pugui fixar-se en una quantitat concreta.

Article 24. Participacions en tributs. Els municipis associats podran fer

cessió en tot o en part a la Mancomunitat d'exaccions pròpies en consideració
als serveis que aquesta assumeix.

Article 25. Subvencions. La Mancomunitat rebrà de l'Estat, Generalitat

de Catalunya i Diputació de Barcelona, transferències econòmiques o subven
cions per les obres i serveis realitzats per la Mancomunitat a l'àmbit metròpoli
tà en els quals concorrin interessos comuns d'aquelles administracions.

Article 26. Aportacions municipals. Els Ajuntaments integrats a la Man

comunitat hi contribuiran anualment mitjançant aportacions consignades als

seus pressupostos respectius, en la quantia i proporció que acordi l'Assem
blea.

Aquestes aportacions seran de dues classes.

a) Per al sosteniment de la Mancomunitat.

b) Per al finançament de les obres i serveis assumits per aquesta.

Article 27. Crèdit local. La Mancomunitat podrà tenir accés al crèdit
oficial i privat i utilitzar qualsevol de les formes d'obtenció de crèdit, i en par
ticular:

a) L'emissió d'emprèstits.
b) Les conversions totals o parcials del seu deute.

c) Els contractes de préstec.
d) Els convenis del pagament dels seus deutes financers.

e) Les operacions de tresoreria.

Article 28. Normes generals. En tot allò que fa referència als drets

econòmics de la Mancomunitat, intervenció i dipositaria, seran aplicables les

Normes Reguladores de les Hisende Locals.

Article 29. Patrimoni. El patrimoni de la Mancomunitat l'integraran, des

del moment de la seva constitució, els béns afectes als serveis l'exerici dels

quals en constitueix el seu objecte, així com aquells que serveixen de suport a

activitats econòmiques transferides a la Mancomunitat.
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TÍTOL V

DISSOLUCIÓ

Article 30. Causes, La Mancomunitat podrà ser dissolta seguint els
mateixos tràmits establerts a la legislació vigent per a la seva creació,

TÍTOL VI

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Per a la incorporació de nous municipis o per a la separació
d'algun d'ells, se seguirà el següent procediment:

a) Sollicitud de l'Ajuntament interessat adoptada per la majoria absoluta

legal.
b) Presa en consideració per la Junta i audiència als Ajuntaments pel

termini d'un mes,

c) Acord de l'Assemblea amb el mateix quòrum,

Segona. Per a la modificació dels Estatuts se seguirà el següent procedi-
ment:

a) Acord de la Junta,
b) Audiència dels Ajuntaments pel termini d'un mes,

c) Acord de l'Assemblea adoptat per la majoria absoluta legal.

Tercera. Els Municipis associats transfereixin la titularitat dels serveis

que constitueixin l'objecte de la Mancomunitat, l'exercici dels quals s'encoma

nen així mateix a la nova Entitat Local amb les potestats establertes a l'article 5

d'aquests Estatuts,

TÍTOL VII

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Des del moment de la seva constitució, la Mancomunitat suc

ceirà la Corporació Metropolitana de Barcelona en totes les relacions jurídi
ques de naturalesa administrativa derivades dels béns, serveis i obres que es

transfereixen així com en les de naturalesa patrimonial connexes a la transfe
rència d'activitats, béns i obres d'aquest caràcter,

Segona. La Mancomunitat serà titular dels crèdits del pressupost de la

Corporació Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions públi
ques, respecte de les quals aquesta en sigui acreedora, asignats a serveis o

activitats transferits a la Mancomunitat en virtut d'allò que es disposa en

aquests Estatuts,

Tercera. A la sessió constitutiva de la Mancomunitat actuarà com a

Secretari el de la Corporació Metropolitana de Barcelona,



INSTITUT METROPOLITÀ DE PROMOCIÓ DEL SÒL I GESTIÓ
PATRIMONIAL (IMPSOL)

(Estatuts aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona el 5-10-89) (Publicats en BOP de 23-11-89)

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article l. Constitució, naturalesa i personalitat jurídica, L'Institut Metro

polità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial «IMPSOL», és un organisme
autònom de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelo

na, de caràcter comercial i amb personalitat jurídica pròpia, constituït a

l'empara del que disposa l'article 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local i els articles 233,2 b) i 237 de la Llei Municipal i de

Règim Local de Catalunya,

Article 2. Objecte i finalitat.
1. Constitueix l'objecte de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i

Gestió Patrimonial, l'administració, la gestió i l'explotació del Patrimoni de la
Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i també la

promoció de sòl industrial i per activitats, i d'actuacions lligades al desenvo

lupament del Pla de Costes, així com la prestació de serveis a la Mancomuní

tat i als municipis que la integren, en termes similars i prèvia la seva solli

citud.
2. L'Institut té capacitat per adquirir, alienar, permutar o cedir béns

mobles i immobles, per constituir drets d'hipoteca sobre aquests, per consti

tuir, transmetre, modificar i extingir drets de superfície,s ervituds i qualssevol
altres reals sobre terrenys i solars, i per l'arrendament de béns mobles i im

mobles.

3, L'actuació de l'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patri

monial, donat el seu caràcter comercial, s'ha d'inspirar en criteris de rentabili

tat, economia i productivitat, aplicats d'acord amb els objectius que els són
fixats pels òrgans corresponents i amb el principi de no discriminació respec
te al sector privat. També ha de procurar contribuir al foment de l'ocupació i

el desenvolupament tecnològic,

Article 3. Duració. La seva duració és indefinida en tant no s'acordi la

seva extinció per l'Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb les mateixes que la seva constitució.

Article 4. Domicili. El domicili social de l'Institut Metropolità de Promo

ció de Sòl i Administració Patrimonial serà al Carrer 62, núm. 420, ed. «A»,
sector A, Zona Franca, si bé podrà ser traslladat dins l'àmbit territorial de la

Mancomunitat, per acord del Consell d'Administració,



Article 5. Funcions. L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió
Patrimonial podrà realitzar, per a la consecució de l'objecte social, les se

güents funcions:

a) Administrar els béns que integren el Patrimoni de la Mancomunitat i

que siguin transferits o adscrits a l'organisme autònom.

b) Elaborar, gestionar i executar plans i programes, així com plans
d'ordenació, normes, estudis de detalls, projectes d'ordenació de la zona

costanera, projectes d'urbanització i d'obres d'edificació, projectes de delirni

tació de polígons i d'unitats d'actuació i projectes de reparcel·lació i de

compensació, i també projectes d'expropiació forçosa i d'adquisicions de sòl.

c) Coordinar els plans d'usos de platges, d'acord amb els Ajuntaments, i

gestionar els serveis i equipaments de platges i les funcions relacionades amb

l'ús del territori per activitats de lleure.

d) Promoure i col·laborar amb altres entitats públiques o privades en

estudis i activitats relacionades amb el desenvolupament de sòl industrial i

d'activitats i d'ordenació de la zona costanera.

e) Realitzar convenis i participar en Societats, així com en Entitats

urbanístiques col·laboradores, i contractar obres, serveis, subministraments i

treballs, i ser beneficiari d'expropiacions.

CAPÍTOL II. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 6. Òrgans de l'IMPSOL. El govern i administració de l'IMPSOL

s'exercirà sense perjudici de les facultats d'intervenció de la Mancomunitat

pels seus òrgans per:
a) El Consell d'Administració.

b) El President.
c) El Director Gerent.

Article 7. De la tutela de la Mancomunitat. La Mancomunitat, com a

Entitat a la qual està adscrit l'IMPSOL, es reserva, en relació a les activitats

encomanades, les següents atribucions:

l. Aprovar la seva política d'actuació.

2. Aprovar els pressupostos i comptes anuals.
3. Aprovar la modificació dels presents Estatuts.

4. Fiscalitzar el rendiment dels comptes de cada pressupost, el qual serà

intervingut per la Intervenció de la Mancomunitat.

5. Aprovar la plantilla orgànica del Personal de l'IMPSOL.
6. Acceptar o refusar les donacions o llegats fets a favor de l'IMPSOL.
7. Aprovar l'alienació, cessió o gravamen dels béns de titularitat de la

Mancomunitat adscrit a l'IMPSOL.

8. Nomenar els membres del Consell d'Administració de l'IMPSOL.

9. Resoldre els recursos d'alzada.

Secció la. Del Consell d'Adminis,tració

Article 8. Naturalesa i composició. La direcció, gestió, execució i repre-
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sentació de l'IMPSOL correspon al Consell d'Administració.
'El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de 3 membres i

un màxim de 15 membres.

Els membres del Consell d'Administració seran nomenats per l'Assem
blea de la Mancomunitat. Els representants de l'Assemblea de la Mancomuni

tat podran formar part del Consell d'Administració fins a un màxim de la
meitat més un dels seus components. La resta de membres del Consell seran

designats entre persones amb adequats coneixements tècnics .

El Consell d'Administració escollirà d'entre els seus membres un Presi

dent. També podrà nomenar un Vice-president el qual substituirà el President
i n'assumirà les atribucions en els casos de vacant, absència a malaltia i

exercirà les funcions que li delegui el President, per escrit, i en donarà

compte al Consell d'Administració.
Tant el President com el Vice-president hauran d'ésser elegits entre els

membres del Consell que siguin representants de l'Assemblea de la Manco
munitat.

Quan algun dels membres del Consell d'Administració que també sigui
membre de l'Assemblea de la Mancomunitat, cessi en el seu càrrec en

l'esmentada Assemblea, cessarà automàticament del seu càrrec en el Consell

d'Administració, podent en aquest cas l'Assemblea elegir-ne un altre que el
substitueixi degudament. En qualsevol cas l'Assemblea de la Mancomunitat

podrà en qualsevol moment revocar els càrrecs del Consell d'Administració i
fer un nou nomenament.

Article 9. Atribucions i funcions. Corresponen al Consell d'Administra
ció les següents atribucions i funcions:

a) Gestionar el patrimoni de sòl i més béns que se li confiïn, podent
adquirir, reivindicar, permutar, gravar, administrar a alienar tata mena de

béns, sense perjudici de les facultats dominicals que corresponguin a la

.Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a Ajunta
ments.

b) Proposar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de

Barcelona, l'aprovació dels programes d'actuació.

c) Redactar i sotmetre a l'aprovació de Ies'autoritats competents qualse-
vol tipus de pla, projecte, estudis i programes urbanístics.

d) Executar plans, projectes i programes urbanístics.

e) Redactar, tramitar i executar projectes d'expropiació forçosa.
f) Acordar operacions de crèdit.

g) Formular els projectes de pressupost per a la seva posterior aprova
ció per la Mancomunitat i desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb

aquests.
h) Aprovar transferències, habilitacions i suplements de crèdit.

i) Nomenar al Director-Gerent i atorgar-li les facultats que es consideri

adients.

j) Formular la plantilla del personal sense perjudici de la seva incorpo
ració al pressupost que correspon aprovar a l'Assemblea de la Mancomunitat.

(') Modificat art. 8,2 (BOP núm. 53 de 2-3-90).

457



458

k) Aprovar i contractar obres, serveis i subrninistraments.

I) Aprovar els reglaments sobre prestació de serveis de règim interior i

les normes de caràcter laboral.

m) Efectuar el nomenament i la contractació del personal.
n) Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant

'

qualssevulla Entitats, Tribunals, Autoritats i Organismes en defensa dels

interessos encomanats a l'IMPSOL,

o) Adoptar les mesures adients per a la millor organització i funciona

ment de l'IMPSOL,

p) Donar compte anualment a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, de la tasca realitzada, mitjançant memòria infer

mativa

q) Constituir comissions especials de caire transitori o permanent.
r) Qualsevulla altra que li sigui delegada per la Mancomunitat de

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament o altra Adminis

tració pública,

Article 10. Sessions, El Consell d'Administració es reunirà sempre que
ho consideri necessari el President, i com a mínim un cop per trimestre, o

quan ho solliciti la tercera part dels seus membres,

El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït en primera
convocatòria quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat

més un dels seus components; i en segona, quan hi assisteixi un terç del

nombre de consellers sense que mai puguin celebrar-se sense l'assistèn

cia del President i del Secretari o dels qui reglamentàriament els substi

tueixin
La segona convocatòria podrà celebrar-se, com a mínim, mitja hora més

tard de l'anunciada per a la primera,
Els acords seran adoptats per majoria simple dels Consellers concurrents

a la sessió, entenent-se com a tal la que es produeixi quan els vots a favor

superen els vots en contra, Quan es produeixi empat, es repetirà la votació i si

de nou es repeteixi, decidirà el President amb el seu vot de qualitat.
El Director-Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administra

ció amb veu i sense vot. Hom podrà convocar també altres persones expertes
en les matèries pròpies de l'IMPSOL, les quals hi assistiran amb veu però
sense vot. En aquest sentit el President determinarà les persones a convocar

per a cada reunió,
Les convocatòries del President per a les reunions del Consell d'Adminis

tració, seran cursades pel propi President, o bé pel Secretari mitjançant una

comunicació escrita a cada membre i, si cal, als experts alludits en l'apartat
anterior, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, En la convocatòria es

farà constar l'ordre del dia, eilloc, la data i l'hora de la reunió,

En casos de reconeguda urgència el President podrà convocar la Junta
amb vint-i-quatre hores d'antelació a la reunió,

No obstant això, quedarà vàlidament constituït el Consell, encara que no

s'haguessin complert els requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits

tots els seus membres i així l'acordin per unanimitat.



Article 11. Conseller. Delegat. El Consell d'Administració podrà dele

gar funcions en un dels seus membres, que tindrà el caràcter de Conseller

Delegat.

Secció 2a. Del President del Consell d'Administració

Article 12. Atribucions i funcions. Seran atribucions i funcions del Presi
dent:

,a) La superior representació de l'IMPSOL, podent atorgar poder o les

delegacions necessàries.

b) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració i dirigir
les deliberacions, poden decidir els empats amb vot de qualitat.

c) La inspecció superior i la direcció de tots els serveis,

d) Ordenar els pagaments, dintre les normes d'execució del pressupost
de l'IMPSOL.

e) Concertar operacions de tresoreria.

f) Contractar i concedir obres, serveis i subministraments de quantia no

superior al 5 per 100 del pressupost ordinari, i la resolució de qüestions
incidentals en tota mena de contractes.

g) Sancionar els empleats de l'IMPSOL,

h) Accionar i excepcionar, en cas d'urgència, en tota mena de judicis i

comparèixer davant qualssevol jutjats, tribunals, autoritats i organismes en

defensa dels interessos encomanats a l'IMPSOL,

Secció 3a. Comissions especials

Article 13. 1. El Consell d'Administració podrà acordar la constitució
de Comissions especials, de caire transitori o permanent per al desenvolupa
ment de la promoció de sòl industrial i per a activitats i d'ordenació i execució
de la zona costanera, així com realitzar estudis respecte de qüestions específi
ques o altres activitats complementàries o de collaboració en les matèries de

la competència de l'IMPSOL,
2. Aquestes Comissions seran presidides pel President del Consell

d'Administració o la persona en qui delegui' i compostes per les altres

persones que el Consell d'Administració determini.

3. Les Comissions especials prepararan els informes o dictàmens, així
com també donaran, compliment a les altres activitats que se'ls hagin encoma

nat. De tot en donaran compte al Consell d'Administració,

Secció 4a. Normes supletòries

Article 14. L'establert a l'article 10 d'aquests Estatuts per a les sessions

del Consell d'Administració serà d'aplicació també respecte a les Comissions

Especials,

Secció Sa. Del Director Gerent

Article 15. Nomenament. El Director Gerent serà designa pel Consell
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d'Administració i el nomenament haurà de recaure en una persona especial
ment capacitada per aquest càrrec.

Article 16. Atribucions i funcions. Correspondran al Director Gerent les

següents atribucions i funcions:
a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració.
b) Dirigir immediatament els serveis de l'IMPSOL.
c) Elaborar el pressupost de l'IMPSOL.
d) Formular els programes d'actuació i redactar la memòria anual.
e) Realitzar contractacions de quantia no superior al 5 per 100 dels

recursos ordinaris del pressupost.
f) Acordar operacions de tràmit.

g) Dirigir expedient d'expropiació.
h) Proposar la plantilla de personal.
i) Exercitar accions i representar judicialment i administrativament a

l'IMPSOL en cas d'urgència, donant compte posteriorment al Consell d'Admi
nistració per la seva ratificació, si s'escau.

j) Realitzar totes aquelles funcions que li encarreguin el Consell d'Admi

nistració, el seu President o el Conseller Delegat.

Secció 6a. Del Secretari

Article 17. Actuarà de Secretari del Consell d'Administració, el Secreta
ri General de la Mancomunitat o funcionari en qui delegui.

El Secretari assistirà amb veu però sense vot a les sessions del Consell
d'Administració i redactarà les actes corresponents i assessorarà jurídicament
quan sigui requerit a l'efecte.

CAPÍTOL III. CONTRACTACIÓ

Article 18. l. Poden ésser contractats directament els subministra
ments així com l'adquisició de béns que constitueixen l'objecte directe de
l'activitat de l'organisme amb la finalitat de retornar-los al tràfic jurídic
patrimonial, tot això d'acord amb l'article 11 de la Llei 4/1985, de 29 de març,
de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i amb la disposició final segona, d)
de la Llei de Contractes de l'Estat.

2. En els contractes d'obres i serveis i d'alienació de béns caldrà utilitzar

procediments que s'adaptin als principis de publicitat i concurrència propis
de la contractació administrativa, sense necessitat d'ajustar-se a les normes

procedimentals d'aquesta.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER

Article 19. Patrimoni i recursos econòmics. Constituiran el patrimoni de
l'IMPSOL.

a) Els béns que li transfereixi la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
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Metropolitana de Barcelona.

b) Els béns que li adscrigui la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona en ús, conservant la seva qualificació jurídica or

dinària.

c) Els que el propi IMPSOL adquireixi mitjançant qualsevol títollegítim.
Els recursos de l'IMPSOL estaran constituïts per:

a) Els productes irendiments del seu patrimoni.
b) Les taxes o preus públics per utilització privativa o aprofitament

especial dels béns i installacions adscrits en ús o de la seva titularitat, així
com per la prestació de serveis o realització d'activitat per ell mateix.

c) Les subvencions i aportacions de l'Estat, Corporacions públiques,
entitats o particulars.

d) Les bestretes, prèstecs i crèdits que obtingui.
e) Altres recursos que puguin atribuir-se-li d'acord amb la Llei.

Article 20. El pressupost de l'IMPSOL per a cada exercici econòmic, es

nodrirà amb els ingressos previstos i se subjectarà al que estableixen les

disposicions vigents.
La imposició d'obligacions de servei públic o d'objectius d'interès social

que comporten una minoració dels ingressos d'explotació o un augment dels

costos de producció han d'ésser objecte d'avaluació econòmica en cada

exercici a fi de consignar en els Pressupostos de la Mancomunitat les

dotacions compensatòries que calguin.

Article 21. La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Adminis

tració, que la sotmetrà a l'Assemblea de la Mancomunitat de Municipis de

l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tot subjectant-se al que estableixen les

disposicions vigents.
L'Institut sotmetrà la seva comptabilitat al règim de la comptabilitat

pública. Tanmateix, podrà establir una comptabilitat financera de caràcter

complementari que permeti arribar a la determinació dels correponents
comptes de resultats per a cada exercici.

CAPÍTOL V. DEL PERSONAL

Article 22. l. L'IMPSOL disposarà del personal necessari, la plantilla
del qual serà sotmesa pel Consell d'Administració a l'aprovació de la Manco

munitat.
2. A més del personal propi, podran adscriure's en Comissió de Serveis

funcionaris de carrera de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropoli
tana de Barcelona, o dels Ajuntaments que l'integren, i altres entitats públi
ques sense perjudici del que disposa l'article 307.2 de la Llei 8/1987, de 15

d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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CAPÍTOL VI. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 23. La modificació dels Estatuts haurà de seguir els mateixos
tràmits que la seva aprovació.

Article 24. L'IMPSOL s'extingirà quan així ho acordi la Mancomunitat de

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
En dissoldre's l'IMPSOL, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro

politana de Barcelona el succeirà universalment, revertint al seu favor la
dotació, amb els increments i aportacions que constin en l'actiu de la institució
dissolta.

DISPOSICIÓ FINAL

L'IMPSOL iniciarà les seves activitats quan quedi degudament constituït.
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TEXT REFÓS DELS ESTATUTS DEL PATRONAT METROPOLITÀ
DEL PARC DE COLLSEROLA

(Aprovació inicial i publicació al BOP 7-3-89. Aprovació definitiva als 30
dies de la seva publicació)

CAPíTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Constitució, naturalesa i personalitat jurídica. El Patronat

Metropolità del Parc de Collserola és un organisme autònom de la Mancomu
nitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de naturalesa adrní

nistrativa i amb personalitat jurídica pròpia, constituït a l'empar del que

disposa l'article 85 i Disposició Addicional Sisena de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.

Article 2. Objecte i finalitat. Constitueix l'objecte del Patronat Metròpoli
tà l'ordenació del Parc de Collserola, el seu desenvolupament com a tal, així
com la seva corresponent gestió, bé autònomament, bé previ conveni amb

aquelles entitats públiques o privades amb interessos a la Serra de Collserola,
sense perjudici de les competències pròpies d'altres Administracions públi
ques per raó de la naturalesa del Parc, així com la prestació de serveis a la

Mancomunitat, en termes similars i a sollicitud d'aquesta.

Article 3. Domicili. El domicili social del Patronat Metropolità del Parc

de Collserola serà a ..... : si bé podrà ser traslladat dins l'àmbit territorial de la

Mancomunitat, per acord del Consell d'Administració.

CAPÍTOL II. GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 4. Òrgans del Patronat Metropolità. El govern i administració del

Patronat Metropolità s'exercirà sense perjudici de les facultats d'intervenció
de la Mancomunitat pels seus òrgans:

a) La Junta.
b) El Consell d'Administració.

c) El President.

d) El Director-Gerent.

A.rticle 5. De la intervenció de la Mancomunitat. La Mancomunitat, com

a Entitat a la qual està adscrit el Patronat Metropolità del Parc de Collserola,
es reserva en relació a les activitats encomanades les següents competències:

a) Aprovar els programes d'actuació.

b) Aprovar els pressupostos i comptes anuals.

n Carretera de l'Església núm. 92 (08017 Barcelona)
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c) Aprovar les modificacions dels presents Estatus i dels Reglaments,
Ordenances i altres normes reguladores de la seva organització i activitat.

d) Resoldre els recursos d'alçada.

Secció la. De la Junta

Article 6. Naturalesa i composició. La Junta és l'òrgan impulsor i confor

mador del Patronat Metropolità.
La Junta estarà integrada per membres provinents dels següents organis

mes i entitats:

a) Cinc representants de la Mancomunitat nomenats per aquesta.
b) Els alcaldes de cadascun dels Ajuntaments amb incidència directa en

el Parc de Collserola (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de

Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del

Vallès i Montcada i Reixac), i dos regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

c) Els representants de la Mancomunitat, membres del Consell d'Admi

nistració del Patronat Metropolità del Parc de Collserola.

d) El representant de la Diputació, membre del Consell d'Administració

del Patronat.

e) Tres representants de la Generalitat de Catalunya, designats pel seu

President, directament vinculats a temes relatius a espais naturals o altres

matèries relacionades amb l'objecte del Parc.

f) Dos representants de la Diputació de Barcelona, designats pel seu

President, directament vinculats a temes relatius a espais naturals o altres

matèries relacionades amb l'objecte del Parc.

g) Tres representants de la Universitat: un de la de Barcelona, un de

l'Autònoma de Barcelona i un de la Politècnica de Catalunya.
h) Un representant del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
i) Un representant de l'Institut d'Estudis Catalans.

j) Un representant de DEPANA.

k) Un represnetant de la Federació Catalana de Caça.
1) Un representant de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalu-

nya.
m) Un representant de la Unió de Pagesos.
n) Un representant de les Cambres Agràries.
o) Dos representants dels propietaris de Parc Forestal de la Serra de

Collserola.

p) Dos representants pel conjunt de les Associacions de Propietaris

legalment constituïdes, vinculades a la Serra de Collserola i designats per

aquestes.
q) Dos representants pel conjunt de les Associacions de Veïns legalment

constituïdes, vinculades a la Serra de Collserola i designats per aquestes.
Actuarà com a Secretari de la Junta el de la Mancomunitat de Municipis

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, o funcionari en qui aquest delegui.
El President serà el de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropoli-

tana de Barcelona.
r

Quan alguna de les persones que formen part de la Junta cessés del seu

càrrec o lloc dels respectius organismes o entitats als qual representa, cessarà
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automàticament del seu càrrec a la Junta, podent en aquest cas l'Organisme on

pertany nomenar-ne una altra que la substitueixi degudament.

Article 7. Atribucions i funcions. Seran atribucions i funcions de la [un-
ta:

a) Proposar mesures i actuacions per al millor desenvolupament dels

objectius i finalitats del Patronat Metropolità del Parc de Collserola.
b) Conèixer, orientar i informar, en el seu cas, els criteris i les actua

cions reflectides en els plans especials, projectes, estudis de detalls, projectes
de plans d'ordenació, catàlegs d'edificis o monuments d'especial protecció,
plans i programes d'actuació i els projectes de pressupost ordinari i dels ex

traordinaris.

c) Assessorar a nivell científic al Consell d'Administració.

Article 8. Sessions. La Junta es reunirà com a mínim un cop per any i

sempre que la convoqui el seu President, el Consell d'Administració o el
Consell Delegat.

Secció 2a. Del Consell d'Administració

Article 9. Naturalesa i composició. El govern i la representació del
Patronat Metropolità correspon al Consell d'Administració.

El Consell d'Administració estarà integrat per tretze membres, provinents
de:

a) L'Alcalde de cadascun dels Ajuntaments amb incidència directa en el

parc de Collserola (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de

Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del
Vallès i Montcada i Reixac) i dos regidors de l'Ajuntament de Barcelona.

b) Dos representants de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metro

politana de Barcelona, nomenats per aquesta.
c) Un representant de la Diputació de Barcelona, designat pel seu

President, vinculat a temes relatius a espais naturals o altres matèries relacio
nades amb l'objecte del Parc.

El Consell d'Administració escollirà d'entre' els seus membres un Presi
dent.

Quan algun dels membres del Consell d'Administració cessi en el seu

càrrec i lloc de la Corporació a la qual representa, cessarà automàticament
del seu càrrec en el Consell, podent en aquest cas l'Ajuntament o Corporació
on pertany proposar-ne un altre que el substitueixi degudament, d'acord amb
els criteris establerts en el present article per la seva designació.

Article 10. Atribucions i funcions. Corresponen al Consell d'Administra
ció les següents atribucions i funcions:

a) Elaborar i tramitar plans especials, projectes, estudis de detalls,
projectes de plans d'ordenació, catàlegs d'edificis o monuments d'especial
protecció.

b) Proposar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de
Barcelona l'aprovació dels programes d'actuació i les seves revisions anuals.
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c) Executar plans i programes.
d) Redactar, tramitar i executar projectes d'expropiació forçosa.
e) Preparar i somtmetre a l'aprovació de les autoritats competents

qualsevol tipus de document i projecte urbanístic.

f) Acordar operacions.de crèdit i contractes de tresoreria.

g) Formular els projectes de pressupost ordinari i dels extraordinaris

per a la seva posterior aprovació i desenvolupar la gestió econòmica d'acord
amb aquests.

h) Aprovar les transferències, habilitacions i suplements de crèdit i en el

seu defecte proposar-ho a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropoli
tana de Barcelona.

i) Gestionar el patrimoni de sòl dins l'àmbit del Parc de Collserola,
podent adquirir, reivindicar, permutar, gravar, administrar o alienar tota

mena de béns, així com assumir titularitats fiduciàries de disposició, correspo
nent les dominicals a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana
de Barcelona o Ajuntaments.

j) Proposar a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de

Barcelona l'aprovació de les modificacions d'aquests Estatuts, dels Regla
ments, Ordenances i altres normes aplicables aprovades per aquella.

k) Nomenar el Director-Gerent.

1) Aprovar la plantilla de personal i tot allò que sigui pertienent en

relació amb aquells que tinguin la condició de funcionaris de la Mancomunitat

de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

m) Accionar i excepcionar en tota mena de judicis i comparèixer davant

qualssevulla Entitats, Tribunals, Autoritats i Organismes en defensa dels

interessos encomanats al Patronat Metropolità del Parc de Collserola.

n) Adoptar les mesures adients per a la millor organització i funciona

ment del Patronat Metropolità del Parc de Collserola.

o) Donar compte anualment a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona de la tasca realitzada, mitjançant memòria infor

mativa.

p) Qualsevulla altra que li sigui delegada per la Mancomunitat de

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament o altra Adminis
tració pública amb atribucions i competències a la Serra de Collserola.

Article 11. Sessions. El Consell d'Administració es reunirà sempre que
ho consideri necessari el President, i com a mínim un cop per trimestre, a

quan ho solliciti la tercera part dels seus membres.

Els acords s'adoptaran en primera convocatòria per majoria absoluta i en

segona convocatòria per majoria simple.
El Director-Gerent podrà assistir a les reunions del Consell d'Administra

ció amb veu i sense vot.

Article 12. Conseller. Delegat. El Consell d'Administració podrà delegar
funcions en un dels seus membres, que tindrà el caràcter de Conseller-Delegat.

Article 13. El Consell d'Administració, o el Conseller-Delegat en el seu

cas, podran nomenar, a proposta del Director-Gerent, Directors-Tècnics.



Secció Ja. Del President del Consell d'Administració

Article 14. Atribucions i funcions, Seran atribucions i funcions del Presi
dent:

a) La superior representació del Patronat Metropolità del Parc de Coll
serola, podent atorgar poder o les delegacions necessàries,

b) Convocar i presidir les sessions del Consell d'Administració i dirigir
les deliberacions, podent decidir els empats amb vot de qualitat.

c) Qualssevol altres atribucions no assignades a la resta d'òrgans del
Patronat Metropolità del Parc de Collserola,

Secció 4a. Del Director-Gerent

Article 15. Nomenaments, El Director-Gerent serà designat pel Consell
d'Administració i el nomenament haurà de recaure en una persona especial
ment capacitada per aquest càrrec,

Article 16. Atribucions i funcions, Correspondran al Director-Gerent les

següents atribucions i funcions:
a) Executar i fer complir els acords del Consell d'Administració,
b) Dirigir immediatament els serveis del Patronat Metropolità del Parc

de Collserola,

c) Elaborar el pressupost del Patronat.
d) Formular els programes d'actuació i redactar la memòria anual.
e) Realitzar contractacions de quantia no superior al 5% dels recursos

ordinaris del Pressupost.
f) Acordar operacions de tràmit.
g) Dirigir expedients d'expropiació,
h) Proposar la plantilla de personal.
i) Exercitar accions i representar judicialment i administrativament al

Patronat en cas d'urgència, donant compte posteriorment al Consell d'Admi
nistració per la seva ratificació si s'escau,

j) Realitzar totes aquelles funcions que li encarreguin el Consell d'Admi
nistració o el Conseller-Delegat.

Secció 5a. Del Secretari

Article 17. Actuarà com a Secretari del Patronat Metropolità del Parc de
Collserola el Secretari General de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona, o funcionari en qui aquest delegui,

El Secretari del Patronat assistirà amb veu però sense vot a les sessions
del Consell d'Administració i farà les actes corresponents:

CAPÍTOL nr, RÈGIM ECONÒMICO-FINANCER

Article 18. Patrimoni i recursos econòmics, Constituiran el patrimoni del
Patronat Metropolità del parc de Collserola:
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a) Els béns que li adscrigui la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea
Metropolitana de Barcelona en ús.

b) Els que el propi Patronat adquireixi mitjançant qualsevol títollegítim.
Els recursos del Patronat Metropolità del Parc de Collserola estaran

constituïts per:

a) Les taxes per utilització privativa o aprofitament especial dels béns i

installacions del Parc de Collserola, així com per la prestació de serveis o

realització d'activitats per ell mateix.

b) Les subvencions i aportacions de l'Estat, Corporacions Públiques,
entitats o particulars.

c) Les bestretes, préstecs i crèdits que obtingui.
d) Altres recursos que puguin atribuir-se-li d'acord amb la Llei.

Article 19. El pressupost del Patronat Metropolità del Parc de Collserola

per a cada exercici econòmic, coincident amb el de la Mancomunitat de

Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, es nodrirà amb els ingressos
previstos i es subjectarà al que estableixen les disposicions vigents.
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Article 20. La rendició de comptes correspondrà al Consell d'Adminis
tració mitjançant balanç anual, que serà sotmès a l'aprovació de l'Assemblea

de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

CAPÍTOL IV. DEL PERSONAL

Article 21. I. El Patronat Metropolità del Parc de Collserola disposarà
del personal necessari, el nombre, la categoria i funcions del qual es determi

narà en les plantilles formulades i aprovades pel Consell d'Administració.

2. A més del personal propi, podran adscriure's en Comissió de Serveis
funcionaris de carrera de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metròpoli
tana de Barcelona o dels Ajuntaments representats en el Consell d'Administra

ció.

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 22. La modificació dels Estatuts haurà de seguir els mateixos

tràmits que la seva aprovació.

Article 23. El Patronat Metropolità del Parc de Collserola s'extingirà
quan així ho acordi la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de

Barcelona.
En dissoldre's el Patronat Metropolità del Parc de Collserola, la Mancomú

nitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el succeirà universal

ment, revertint al seu favor tota la dotació, amb els increments i aportacions
que constin en l'actiu de la institució dissolta.



DISPOSICIÓ FINAL

El Patronat Metropolità Municipal del Parc de Collserola iniciarà les seves

activitats quan quedi degudament constituït.
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