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En l'esmentat pressupost constarà la documentació 
següent: 
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les princi· 

pals modificacions que presenti en relació amb el vi· 
gent. 

b) Compte d'explotació. 
e) Quadre resum d'operacions comercials, quan cal

gui. 
d) Quadre de finançament. 
e) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i 

avanç de la del corrent referida, almenys, als sis 
primers mesos. 

f) Annex del personal de l'Institut. 
g) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici. 
h) Informe econòmico-financer en el qual s'exposin les 

bases utilitzades per a avaluar els ingressos i les 
operacions de crèdit previstes; la suficiència dels 
crèdits per a atendre el compliment de les obliga
cions exigibles i les despeses de funcionament dels 
serveis i, conseqüentment, l'efectiu anivellament del 
pressupost. 

Article 32 
1. L'avantprojecte de pressupost l'elaborarà el Director 

Gerent i l'elevarà al Consell d'Administració abans 
de la segona desena d'agost, juntament amb la 
memòria explicativa, les certificacions dels concep
tes i l'import del 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, si escau, el 
projecte de pressupost i l'elevarà a l'Ajuntament per 
a la seva integració en el Pressupost General i 
aprovació abans del 15 de setembre. 

Article 33 
1. El pressupost de cada exercici es tancarà, quant a la 

recaptació de drets i al pagament d'obligacions, el 
31 de desembre de l'any natural corresponent. Els 
ingressos i abonament i pagament pendents resta
ran a càrrec de la Tresoreria de l'Institut. 

2. L'Institut confeccionarà la liquidació del seu pressu
post abans del 15 de febrer de l'exercici següent. 
Aquesta liquidació, amb informe de la Intervenció i 
proposada pel Consell d'Administració, haurà de 
trametre's a l'Ajuntament abans del dia primer de 
març, per a la seva aprovació. 

Article 34 
La gestió del pressupost de despeses es realitzarà en 

les fases establertes per la normativa d'Hisendes Locals. 

CAPÍTOL IX 

MODIFICACIÓ DELS EST A TUTS I DISSOLUCIÓ 
DE LA INSTITUCIÓ 

Article 35 
La modifícació dels estatuts s'efectuarà a proposta del 
Consell d'Administració i amb el mateix procediment i 
tràmits exigits per a la seva aprovació. 

Article 36 
1. L'Institut té una durada indefinida en funció del 

compliment de les finalitats per a les quals està 
constitun. 
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2. L'Institut pot ser dissolt: 
a) Quan ho estimi convenient l'Ajuntament per modi· 

ficació de la forma de gestió del servei. 
b) Perquè resulti impossible l'aplicació a les seves 

finalitats dels mitjans i activitats de què disposa. 
3. La dissolució serà acordada pel Consell Plenari i 

requerirà l'informe previ del Consell d'Administració 
de l'Institut. 

Article 37 
En dissoldre's l'Institut, l'Ajuntament el succeirà uni

versalment, i el seu patrimoni, amb tots els increments i 
aportacions que figurin en l'actiu, revertirà a la Corpora
ció municipal. 

En cas de dissolució de l'Institut, l'Ajuntament se 
subrogarà mitjançant el mecanisme de successió d'em
presa en tots els drets i obligacions del personal que en 
aquell moment integri la plantilla laboral de l'Institut. 

El canvi de titularitat total o parcial dels serveis de 
l'Institut facultarà els treballadors de la seva plantilla a 
optar per continuar-hi adscrits o bé per la subrogació a 
la plantilla del nou titular. 

Article 38 
L'acord de dissolució de l'Institut Municipal com a 

organisme autònom no es farà efectiu fins que l'Ajunta
ment no hagi establert la nova forma de gestió del 
servei que el succeeixi. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

S'incorporen a Parcs i Jardins de Barcelona Institut 
Municipal tot el personal i els béns actualment adscrits 
al Servei Municipal de Parcs i . Jardins de Barcelona, 
òrgan especial de gestió de I'Area de Manteniment i 
Serveis, en el mateix moment de la seva constitució. 

Els treballadors subjectes al règim de dret laboral, 
conservaran la seva actual condició de personal munici
pal laboral. 

Mentre no es procedeixi a la seva substitució per un 
nou conveni col·lectiu, negociat i segellat en el si de 
l'Institut, es manté a tots els efectes la vigència de 
l'actual conveni col·lectiu del Servei Municipal de Parcs i 
Jardins que s'aplica al personal al servei del Servei 
Municipal que s'adscriu a l'Institut. 

ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC 
I SOCIAL DE BARCELONA 
(Aprovats per acord del Consell Plenari de 29 de 
maig de 1992) 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 
El Consell Econòmic i Social de Barcelona (CSEB) és 

un òrgan consultiu i de participació del qual formen part 
els agents socials i econòmics representatius de la 
ciutat de Barcelona. 

Article 2 
El CSEB es regeix per allò que disposen els presents 

Estatuts i un Reglament Orgànic. 
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CARÀCTER, FUNCIONS I ÒRGANS DE GOVERN 

Article 3 
El Consell Econòmic i Social podrà: 

A) Informar sobre el Pressupost de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

B) Informar sobre el Programa d'Actuació Municipal. 
C) Debatre tot allò que en els òrgans de participació 

institucional on participen els agents socials mem
bres del CESB considerin com a no resolt en els 
esmentats àmbits de participació, i proposar resolu
cions, si escau. 

O) Informar sobre els projectes locals de planificació 
de la formació professional i dels plans d'ocupació, 
com també sobre les propostes que l'Ajuntament 
de Barcelona faci a altres administracions en aques
ta matèria, inclosos els Fons de la CEE. 

E) Informar sobre els convenis amb altres administra
cions sobre promoció social i econòmica de Barce
lona. 

F) Informar sobre els acords que afectin en l'àmbit 
municipal o supramunicipal la promoció econòmica, 
social i territorial. 

G) Informar, debatre i impulsar, si escau, accions ori~n 
tades a la millora i el desenvolupament de la v1da 
econòmica, social i ciutadana de Barcelona, espe
cialment en els temes que siguin competència del 
sector públic municipal. 

H) Establir relacions i col·laboracions amb altres 
òrgans de participació de l'Ajuntament de Barcelo
na en el marc de les competències del CESB. 

I) Totes aquelles que li siguin encomanades per l'A
juntament de Barcelona. 

Article 4 
Els òrgans de govern i administració del CESB són el 

Ple, la Comissió Executiva i el President. 

EL PLE 

Article 5 
El màxim òrgan de govern del Consell Econòmic i 

Social és el Ple, integrat per: 
- 1 O representants de l'Ajuntament de Barcelona, pro

posats per l'Alcalde. 
10 representants de les organitzacions sindicals, 5 
proposats per CCOO i 5 per UGT. 
10 representants de les organitzacions empresarials, 
proposats pel Foment del Treball Nacional. 
El nomenament dels membres del CESB es farà per 

decret de l'Alcaldia. 
La substitució dels membres integrants del Ple del 

Consell Econòmic i Social serà degudament comunica
da a l'Ajuntament de Barcelona per les organitzacions 
de les quals formen part. 

Article 6 
Les competències del Ple són les següents: 

A) Establir l'organització del Consell Econòmic i Social. 
B) Aprovar i modificar el Reglament Orgànic del funcio

nament intern. 
C) Exercir les funcions previstes a l'article 3. 
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Article 7 
Les competències del Ple del Consell Econòmic i 

Social previstes a l'article 6.C) podran ser delegades a 
favor de la Comissió Executiva. 

LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

Article 8 
La Comissió Executiva estarà integrada per: 

- 2 membres designats per l'Ajuntament de Barcelona, 
d'entre els membres del plenari del CESB, un dels 
quals serà vice-president del CESB. 

- 2 membres designats per les organitzacions sindi
cals, d'entre els representants d'aquestes entitats en 
el plenari del CESB, els quals seran vice-presidents 
del CESB. 

- 2 membres designats per les organitzacions empre
sarials d'entre els representants d'aquestes en el 
plenari del CESB, un dels quals serà vice-president 
del CESB. 

Article 9 
Les competències de la Comissió Executiva són les 

següents: . . . . 
A) Elaboració dels dictamens, propostes de resoluc1o 1 

informes sobre les matèries competència del Ple. 
B) Proposta de realització d'estudis, projectes i dictà

mens en l'àmbit de competències del Consell 
Econòmic i Social. 

C) Aprovació dels estudis i projectes d 'interès local. 
D) Totes aquelles que li hagin estat delegades del Ple 

del Consell Econòmic i Social. 

EL PRESIDENT 

Article 10 
El càrrec de president del Consell Econòmic i Social 

serà un càrrec rotatori entre els vice-presidents, amb un 
mandat d'un any. 

La Comissió Executiva establirà l'ordre de rotació de 
la presidència. 

Quan el president no pugui assistir a les sessions (o 
reunions), serà substitüll pel vice-president a qui perto
qui presidir en el mandat anual següent. 

Article 11 
El president del Consell Econòmic i Social té les 

atribucions següents: 
A) Representar al Consell Econòmic i Social. 
B) Convocar i presidir les sessions del Ple, llevat de 

quan hi assisteixi l'Alcalde de Barcelona, que presi
dirà. 

C) Convocar i presidir les sessions de la Comissió Exe
cutiva. 

O) Ordenar l'execució dels acords presos pels òrgans 
de govern. • 

E) Totes les que li siguin expressament delegades pel 
Ple o la Comissió Executiva. 

RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D'ACORDS 

Article 12 
Els òrgans de govern del Consell Econòmic i Social 

es reuniran en règim de sessions ordinàries de periodi 
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preestablerta i de sessions extraordinàries, que 
ésser, si escau, urgents. 

Ple ha d'ajustar el seu funcionament a les regles 

sessió ordinària cada sis mesos com a mí
nim, i extraordinària quan el president ho decideixi o 
quan ho demanin les dues terceres parts del Consell 
Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president 
la convocarà dins els 15 dies següents al de la 
sol·licitud i la celebració no es pot endarrerir més 
enllà d'un mes des que hagi estat sol·licitada. 
Les sessions plenàries s'han de convocar, com a 
mínim, amb cinc dies hàbils d'antelació, llevat de les 
extraordinàries amb caràcter urgent. 

La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels as
sumptes a tractar, i en cas d'urgència se n'hi podran 
incloure d'attres, si això s'acorda per unanimitat. 

C) El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència 
dels dos terços dels seus membres. 

Article 14 
La Comissió Executiva ha d'ajustar el seu funciona

ment a les regles següents: 
A) Tindrà sessió ordinària cada mes, com a mínim, i 

extraordinària quan el president ho decideixi o quan 
ho demanin les dues terceres parts del Consell 
Econòmic i Social. En aquest últim cas, el president 
la convocarà dins el 15 dies següents al de la 
sol licitud i la celebració no es pot endarrerir més 
enllà d'un mes des que hagi estat sol·licitada. 

B) Les sessions plenàries s'han de convocar, com a 
mínim, amb cinc dies hàbils d'antelació, llevat de les 
extraordinàries de caràcter urgent. 

C) La Comissió Executiva es constituirà vàlidament 
amb l'assistència dels dos terços dels seus mem
bres. 

Article 15 
A les sessions del Ple i de la Comissió Executiva hi 

assistirà el secretari del CESB, amb dret a veu, n'esten
drà Acta i durà a terme, sota les directrius del president, 
l'execució dels acords adoptats. 

El secretari serà nomenat per l'Alcalde de Barcelona. 
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Article 16 
A les sessions del Ple, Comissió Executiva i comis

sions de treball podran assistir-hi assessors tècnics, en 
un nombre màxim de dos per cada representació. 

Article 17 
Els acords dels òrgans del Consell Econòmic i Social 

seran presos per majoria qualificada de dos terços. 

LES COMISSIONS DE TREBALL 

Article 18 
Les comissions de treball són òrgans complementa

ris dels òrgans de govern. 

Article 19 
Aquestes comissions es constituiran amb funcions 

concretes i determinades segons les matèries a tractar i 
no tindran caràcter permanent, sinó que s'entendran 
com a comissions especials per al coneixement i l'estu
di d'un tema durant un període determinat. 

Article 20 
La seva funció bàsica és la documentació, l'estudi, la 

informació i l'elaboració de propostes a la Comissió 
Executiva. 

Article 21 
La designació i composició d 'aquestes comissions 

de treball correspon a la Comissió Executiva, com 
també l'establiment del seu àmbit i el contingut de la 
seva tasca. 

També es podrà sol·licitar l'assistència de tècnics o 
d'experts dels quals, en funció de la matèria, es consi
deri oportuna la col·laboració. 

DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA 

En la sessió constitutiva, exercirà de President l'Alcal
de de Barcelona o, en la seva absència, el responsable 
de l'Ajuntament de Barcelona candidat a president del 
CESB. 

Decrets de l'Alcaldia 

MODIFICACIONS DE CRÈDIT DINS DEL PRESSUPOST GENERAL DE 1992 
(Incorporació romanents de crèdit) 

(Aprovades per Decret de l'Alcaldia, de ·11 de juny de 1992) 

Annex núm. 1 

DESPESES 
Partida 
710 43204 02.02 00 
621 22201 07.08 01 
621 22201 07.08 02 
621 22201 07.08 03 

Descripció 
Finançament catàleg actuacions IMU .. ... ........ ............... .. . 
Construcció Nova Seu Guàrdia Urbana Nou Barris, 2a fase. 
Construcció Nova Seu Guàrdia Urbana Nou Barris, 2a fase . 
Urban. pati interior Guàrdia Urbana Nou Barris ................ . . 

Altes 
500.000.000 
150.000.000 
89.486.000 

9.948.518 

Baixes 


