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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords del organs de govern 

ESTATUTS DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCA
CIÓ DE BARCELONA 

TÍTOL PRIMEA 
NATUAALESA 1 FINALIT ATS DE L'INSTITUT 

Article 1r 
L'lnstitut Municipal d'Educació de Barcelona és un 

organisme autonom de caracter administratiu creat 
per I'Ajuntament de Barcelona per a l'assoliment de 
les finalitats que es determinen en els presents Es
tatuts, d'acord amb allo establert en els articles 237 
de la Llei municipal de Catalunya i 40 de la Llei de 
regim especial de Barcelona, i d'acord amb la Llei 
d'ordenació del sistema educatiu i disposicions com
plementarias. 

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

especial del municipi de Barcelona, l'lnstitut té la 
consideració d'organ tecnic jurídic de gestió de 
1' Ajuntament. 

Article 3 
Els objectius de l'lnstitut són: 

a) Dirigir i planificar l'activitat, !'estructura i l'adminis
tració deis centres educatius de tot nivell i modali
tat mantinguts per I'Ajuntament, directament o a 
través deis diversos instituts i patronats que 
s'enumeren en I'Annex 1, com a centres públics 
que són i segons la normativa vigent. 

b) Adequar a aquest conjunt de centres, tal com la 
llei preveu, els serveis propis de formació, pro
gramació, docent, recursos educatius, recer
ca, avaluació, orientació. suport. inspecció i re
novació. 

e) Intervenir en la gestió d'aquells centres i serveis 
adre~tats a tata la ciutat que hagin estat creats per 
conveni entre I'Ajuntament i I'Administració edu
catíva competent. 

d) Facilítar la integració deis seus centres i serveis 
pedagogics al nou Mapa Escolar de Barcelona se
gons la planificació teta en col·laboració amb I'Ad
ministració educativa competent. 

e) Participar en la planificació i construcció deis cen
tres escolars de la ciutat de Barcelona a través de 
convenís de col-laboració amb el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

f) Col-laborar en la gestió de tates aquelles altres 
competéncies municipals en educació enumera
des en I'Annex 11. 

g) Impulsar les actuacions i la coordinació de tates 
aquellas instancies i serveis que puguin incidir en 
l'educació a la ciutat. 

Article 4 
Per a aconseguir el seu objectiu, i sense perjudici 

de les funcions tunives reservadas als organs de go
vern de I'Ajuntament, l'lnstitut esta facultat pera: 
a) Fer tates les actuacions que estiguin directament i 

indirectament relacionadas amb les finalitats es
mentadas anteriorment i que es derivin de !'aplica
ció de la normativa vigent. 

b) Administrar el seu patrimoni, com també els béns 
de domini públic que li hagin estat adscrits. 

e) Adquirir, posseir, alienar i arrendar béns mobles 
i immobles, acceptar herencias, legats i do
nacions. 

d) Obtenir subvencions i altres ajudes d'entitats pú-
bliques o de particulars. 

e) Contractar obres, serveis i sul;lministraments. 
f) Contraure obligacions i concertar credits. 
g) Prestar garantías i avals. 
h) Aprovar la seva organització interna. 
1) Exercitar accions judicials i administrativas. 
j) Aealitzar tota mena d'actes i negocis jurídics con

gruents amb la finalitat de la institució. 
k} Percebre les quantitats que s'estableixin per la 

prestació deis serveis atribu"its a l'lnstitut. 
1) Atorgar concerts 1 convenís amb tata mena de 

persones i/o entitats públiques i privades. 
m) L'institut pot nomenar personal docent, a més de 

contractar personal laboral. 

Art;cJe 5 
L'organisme autonom tindra el seu domicili social a 

Barcelona, playa d'Espanya, núm. 5. 

TÍTOL SEGON 
OAGANS DE GOVEAN 1 ATAIB"UCIONS 

CAPÍTOL 1 
Organs de govern de l'lnstitut 

Article 6 
Els organs de govern de l'lnstitut Municipal d'Edu

cació de Barcelona són: 
a) Consell d'Administració. 
b) Presidencia. 
e) VicepresidenCia. 
d) Comissió Permanent. 
e) Conselleria delegada. 
f) Gerencia. 
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CAPÍTOL 11 
El Consell d'Administració 

Artic/e 7 
1. El Consell d'Administració assumeix el govern 

superior de l'lnstitut. 
2. Estara integrat per: 

a) Set persones en representació de I'Ajuntament de 
Barcelona, designadas per !'alcalde, tres de les 
quals com a mínim, seran regidors. 

b) Un membre de cada Grup Municipal. 
e) Una persona en representació de les organitza

cions sindicals majoritaries de la ciutat nomena
da per !'alcalde a proposta de les organitzacions, 
i un representant deis treballadors de l' lnstitut. 

d) Una persona de reconegut prestigi en el camp 
educatiu, nomenada per !'alcalde. 

3. Les persones membres del Consell es nomenaran 
coincidint amb la renovació de la Corporació Municipal i 
sempre que calgui en cas de vacant o cessament. 

Article 8 
La Presidencia i la Vicepresidencia del Consell se

ran designadas per !'alcalde. 
El nomenament de la Presidencia i de la Vice

presidencia ha de recaure sobre membres del Con
sen d'Administració, que siguin regidors. 

Article 9 
1. Actuara com a secretari del Consell d' Adminis

tració el secretan general de I'Ajuntament o el funcio
nari municipal llicenciat en Dret en qui delegui. 

2. La lntervenció de Fons de l'lnstitut és exercida 
per !'interventor de I'Ajuntament o pel funcionari en 
qui delegui. 

3. El secretari, !'interventor, titulars o delegats, i la 
Gerencia de l'lnstitut assistiran a les reunions del Con
sell amb veu pero sense vot. També hi assistiran els 
membres de la Comissió Permanent que no formin 
part del Consell d'Administració, amb veu i sense vot. 

4. La Presidencia, per ella mateixa o a proposta de 
la Gerencia, podra autoritzar l'assistencia a les reu
nions del Consell deis assessors que consideri perti
nents, els quals podran participar com a tals en les 
deliberacions, sense dret a vot. 

Article 10 

Secció 1 

Atribucions 

Corresponen al Consell d'Administració les atribu
cions següents: 
a) Aprovar la proposta de pla general i deis pro

grames d'actuació, com també les seves modifi
cacions i revisions. 

b) Aprovar el reglament de regim interior. 
e) Aprovar el pla de remodelació i ampliació deis cen

tres municipals i proposar a I'Ajuntament la creació 
de nous centres o la supressió deis existertts. 

d) Contractar obres, serveis o submínistraments la 
quantia deis quals superi el 5% deis recursos ordi
naris del pressupost propi de l'entitat, o quan la 
duració sigui superior a cinc anys, i resoldre les 
qüestions incidentals deis esmentats contractas. 

e) Contractar estudis, serveis i assisténcia técnica 
amb persones fisiques i societats i empreses con-
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sultores i de serveis quan la quantia sigui superior 
al 3% deis recursos ordinaris esmentats. 

f) Proposar al Consell Plenari municipall'adquisició, 
alienació, cessió o gravamen de béns immobles 
en tots els casos, i les inversions en valors mobi
liaris, o la seva alienació, si superen el 1 0% del 
pressupost de l'lnstitut, i també acordar la inversió 
i l'alienacíó de valors mobiliaris quan no superin el 
percentatge esmentat. 

g) Aprovar les operacions de Tresoreria que com
prometin més del 5% deis recursos ordinaris del 
Pressupost de t'entitat 

h) Aprovar les transferencias de credit la quantia de 
les quals excedeixi del 5% deis recursos ordinaris 
del Pressupost en exercici, o quan impliquin canvi 
de Capítol. 

i) Aprovar la proposta inicial deis pressupostos d'in
gressos i despases anuals i trametre-la a I'Ajunta
ment pera la seva inclusió en l'expedient d'apro
vació del Pressupost Gen€ral. 

j) Aprovar inicialment els estats de comptes anuals i 
la memoria anual d'actuació. 

k) Propasar a !'alcalde el nomenament i cessament 
de la Gerencia i del conseller delegat, amb pro
posta previa de la Presidencia de l'lnstitut. 

1) Aprovar !'oferta pública d'ocupació de l'lnstitut i 
elevar-la al Consell Plenari de la Corporació. 

m) Sotmetre a l'aprovació de I'Ajuntament la plantilla 
pressupostaria i el régim general pels nomenaments 
i retribucions del personal, com també els Pactes de 
Condicions Laborals i Convenis Col·lectius. 

n) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos 
i reclamacions judicials i administrativas, en de
fensa deis drets i interessos de l'lnstitut. 

o) Sotmetre a l'aprovació de I'Ajuntament les pro
postes de modificació deis Estatuts. 

Secció 11. 
Funcionament 

Article 11 
1. El Consell d'Administració es reunira quan ho 

consideri oportú el seu president, ho disposi !'alcalde 
o sigui sol-licitat per una quarta part deis seus mem
bres; i, coma mlnim, dues vegades l'any. 

2. Les reunions se celebraran quan hi concorri 
com a mínim, tant en primera com en segona convo
catoria, un terc; del nombre de consellers, i no podran 
celebrar-se sense l'assistE:mc.ia de la Presidencia i de 
la Secretaria o qui legalment els substitueixi. 

3. Les convocatorias hauran de cursar-se amb 
una antelació mínima de vuit dies habils i s'hi adjunta
ra el corresponent ordre del dia de la reunió. 

Articte 12 
Els acords s'adoptaran per majoria simple deis 

consellers presents. En cas d'empat, decidira el vot 
de qualitat de la Presidencia. 

CAPÍTOL 111 
La Presidencia 1 la Vicepresidencia 

Article 13 
Correspondran a la Presidencia de l'lnstitut, a més 

de les facultats que li delegui el Consell d' Administra
ció, les atribucions que a continuació s'indiquen: 
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a) Ostentar la representació permanent de !'alcalde 
en l'lnstitut i de l'lnstitut en els actes que ho re
quereixin pel seu significat, com també exercitar 
tot tipus d'accions legals en els casos d'urg€mcia, 
de les quals es donara compte al Consell d' Admi
nistració en la primera reunió que se celebri. 

b) Convocar, presidir, suspendré i aixecar les reu
nions, dirigir les deliberacions i decidir els em
pats amb el vot de qualitat. 

e) Exercir la direcció política i la inspecció superior 
de tots els serveis i activitats de l'lnstitut i vetllar 
per la seva realització adient d'acord amb alto que 
disposen els presents Estatuts. 

d) Aprovar i donar compte al Consell d' Administració 
de !'estructura interna deis serveis i de la distribu
ció organica de les funcions. 

e) Adoptar tetes les decisions i mesures adequades 
per a la millor organització i funcionament de 
l'institut. 

f) Exercir la direcció superior de tot el personal de 
l'institut. 

g) Aprovar les bases i les convocatorias per a cobrir 
places de funcionaris. 

h) Nomenar el personal funcionari. 
i) Nomenar i separar els carrecs d'alta direcció de 

l'lnstitut i donar-ne compte al Consell d'Adminis
tració. 

j) lmposar les sancions d'acomiadament del perso
nal laboral i sotmetre-les a l'aprovació del Consell 
d' Administració. 

k) Elevar al Consell d' Administració la proposta de 
nomenament i cessament de la Gerencia i de la 
Conselleria delegada que el Consell proposara a 
!'alcalde. 

1) Aprovar i donar compte al Consell d' Administració 
deis convenís de col·laboració de tot tipus que cal
gui establir amb altres organismes i entitats públi
ques o privadas en relació amb les finalitats de 
l' lnstitut. 

m) Qualsevol altre assumpte de naturalesa analoga 
que sigui competencia de l'lnstitut i que no esti
gui reservada de manera expressa a altres or
gans seus. 

Arlicle 14 
La Vicepresidencia substituira la Presidencia i n'as

sumira les atribucions en cas d'absencia, vacant o 
malaltia. A més, exercira les funcions que la Presi
d€mcia li delegui. 

CAPÍTOL IV 
La Comissió Permanent 

Arlicle 15 
La Comissió Permanent és l'organisme de gestió 

ordinaria de l'lnstitut i estara constitu.ida pels mem
bres següents: · 
a) La Presidencia de l'lnstitut, que ho sera també de 

la Comissió. 
- La Conselleria delegada. 
- La Gerencia de l'lnstitut. 
- La Gerencia delegada d'economia i empreses. 
- La Gerencia del sector de serveis personals. 

b) Actuara coma secretari de la Comissió, amb veu i 
sense vot, el de l'lnstitut, el qual aixecara acta deis 
assumptes tractats i les resolucions adoptades. 
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e) Si alguns punts de l'ordre del dia així ho recoma
nen, podra ser convocat, amb veu i sense vot, !'in
terventor delegat de l'lnstitut. 

Article 16 
Són funcions de la Comissió: 

a) Aprovar en primera instancia i elevar al Consell 
d'Administració: 
- El pressupost de l'lnstitut. 
- Els comptes anuals. 
- Els estats financers mensuals. 

b) Analitzar el grau d'assoliment deis objectius de 
l'lnstitut i proposar al Consell d' Administració les 
actuacions que se'n puguin derivar. 

e) Aprovar les operacions de tresoreria que no supe
rin el 5% deis recursos ordinaris de l'lnstitut. 

d) Aquelles altres que en virtut de les seves compe
tencias li delegui el Consell d:Administració. 

Article 17 
La Comissió es reunira com a mínim un cop cada 

tres meses, durant el transcurs del mes que segueix 
a cada trimestre natural, amb convocatoria previa de 
la Presidencia, la qua! haura de ser tramesa per es
crit pel secretari a tots els membres amb una antela
ció mínima de vuit dies, llevat deis casos que puguin 
justificar una convocatoria urgent. 

A la convocatoria s'hauran d'adjuntar el correspo
nent ordre del dia i la documentació relativa als as
sumptes a tractar. 

Per voluntat de la Presidencia o de dos deis seus 
membres, podra sol·licitar-se una convocatoria extra
ordinaria de la Comissió per tal de tractar assumptes 
de caracter urgent. 

Aiticle 18 
Les sessions de la Comissió només seran valida

ment constitu.ides amb la presencia deis quatre mem
bres amb dret a veu i vot, o de les persones en qui 
deleguin la representació, i del seu secretari. 

CAPÍTOL V 
La Conselleria Delegada 

Article 19 
La Conselleria Delegada recaura en un deis mem

bres de pie dret del Consell d' Administració. Són fun
cions de la Conselleria Delegada: 
a) Exercir, d'acord amb les directrius de la Presi

dencia i del Consell d'Administració, les funcions 
d'integració de la direcció política i executiva de 
l'lnstitut. 

b) Garantir les relacions amb altres institucions pú
bliques o privades, així com !'estrategia de comu
nicació externa i interna de l'lnstitut; assumir la 
coordinació entre l' lnstitut i I'Ajuntament, i assegu
rar les relacions amb la comunitat educativa. 

e) Establir el pla general i les línies estrategiques 
d'actuació per a la consecució deis objectius de 
l'lnstitut, i elevar-les a la presidencia pera la seva 
aprovació al Consell d'Administració. 

d) Impulsar els estudis tecnics i de planificació que 
siguin d'interes per al municipi i l'lnstitut. 

e) Fer el seguiment i l'avaluació interna del pla gene
ral i donar-ne compte periodicament als organs 
superiors de govern. 
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f) Propasar a la Presidencia !'estructura interna de 
l'lnstitut i la distribució organica de les funcions. 

g) Exercir les que la Presidencia, el Consell d'Admi
nistració o la Comissió Permanent li delegui. 

Article 20 

Capítol VI 
La Gerencia 

Són funcions de la Gerencia: 
a) Exercir la direcció executiva de l'lnstitut i gestio

nar-na els recursos humans, materials, econo
mics i tecnologics. 

b) Elaborar la proposta de reglament de regim inte
rior i elevar-la al Consell d'Administració pera la 
seva aprovació. 

e} Executar i ter complir els acords del Consell d'Ad
ministració i les resolucions de la presidencia en 
les materias de la seva competencia. 

d) Dirigir i inspeccionar les obres, serveis i depen
dencias de l'lnstitut, com també tot el seu perso
nal d'acord amb les directrius deis organs de di
recció. 

e) Autoritzar despeses, atorgar i formalitzar con
tractes de tota mena que no comprometin més 
del 5% del pressupost de l'lnstitut i la duració 
deis quals no excedeixi de Cif!C anys i resoldre'n 
les qüestions incidentals. 

f) Ordenar la recaptació d'ingressos. 
g) Ordenar els pagaments corresponents a despe

ses que tinguin consignació expressa i respon
guin a obligacions degudament contrates per 
l'lnstitut. 

h) Aprovar les transferencias de crédit, la quantia de 
les quals no excedeixi un 5% deis recursos ordina
ris de l'entitat i donar-ne compte al Consell d'Admi
nistració en la primera reunió que se celebri. 

i} Contractar el personal i establir les seves condi
cions de treball. 

j} Convocar els concursos de llocs de treball, nome
nar, adscriure i traslladar el personal als diferents 
llocs de treball de l'lnstitut i presentar a la Presi
dencia els nomenaments per a la seva ratificació. 

k) Incoar els expedients disciplinaris del personal la
boral i funcionari. lmposar sancions de caracter 
lleu als funcionaris adscrits a l'lnstitut, i traslladar 
a l'organ competent de I'Ajuntament pera la seva 
instrucció i imposicíó de les sancions que corres
ponguin a aquest personal per la comissió de fal
tes greus i molt greus. Sancionar el personal labo
ral, excepte l'acomiadament. 

1} Vetllar perla millora deis sistemes de treball i per 
la introducció de les innovacions tecnologiques 
adequades. 

m} Preparar la memoria i els pressupostos de l'lnsti
tut i també la liquidació i la rendició deis comptes. 

n) Redactar i propasar la plantilla organica i les retri
bucions corresponents. 

Artícle 21 

TÍTOL TERCER 
DEL PERSONAL 

1. L'lnstitut disposara del personal necessari per a 
l'acompliment dé les seves comeses. 
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2. Les places de la plantilla i els llocs de treball se
ran establerts i modificats atenent els principis d'efi
ciencia, d'economia i de racionalització deis recursos. 

2.1 . La selecció del personal es tara d'acord amb la 
normativa vigent atenent en tot cas els principis cons
titucionals d'igualtat, merit i capacitat, com també el 
de publicitat. 

3. Les places seran cobertes per: 
a) El funcionarial de carrera de I'Ajuntament de 

Barcelona que presta els seus serveis a tates 
les dependencias i organs de I'Area d'Educa
ció de 1' Ajuntament de Barcelona, com també 
a tots els seus centres d'educació, tant infantil 
com primaria, secundaria, professional, forma
ció d'adults, musical o especial, el qual s'ads
criu a l'lnstitut en situació de servei actiu a 
I'Administració d'origen. 

b) El personal contractat en regim laboral provi
nent de I'Ajuntament o d"altres patronats muni
cipals, respecte al qual s'aplicara el mecanis
me de successió d'empresa, en els termes de 
la legislació laboral vigent. 

e) El funcionarial i personal laboral nomenat i 
contractat per l'lnstitut. 

4. El personal provinent de 1' Ajuntament que passi 
a formar part de l'lnstitut podra participar en qualsevol 
concurs per a la provisió de llocs de treball, tant de 
promoció interna com de promoció professional, que 
convoqui I'Ajuntament de Barcelona, quan ho permeti 
el perfil de la playa a cobrir (nivell, categoría, titulació, 
etc.); l'antiguitat a l'lnstitut es considerara com propia 
de I'Ajuntament. 

5. La totalitat del personal de l'lnstitut tindra carac
ter de personal municipal. 

6. Correspon a l'lnstitut la determinació i negociació; 
quan sigui procedent, d'acord amb la legislació aplica
ble i la relació d'ocupació existent en cada cas, del 
marc laboral i les condicions de treball del personal 
vincula! juridicament a l'lnstitut, sense pe~udici de les 
directrius generals de política de personal de I'Ajunta
ment peral conjunt de I'Administració municipal. 

7. Estaran coberts per funcionarial municipal els 
llocs de treball als quals puguin ser delegadas les 
funcions corresponents a la Secretaria General i a la 
lntervenció de Fans previstes a l'article 9 d'aquests 
Estatuts. 

8. En cas que per reestructuració de la plantilla de 
l'lnstitut desapareguessin o es reconvertissin places i 
el personal funcionari provinent de I'Ajuntament que 
les ocupa quedés en expectativa de destinació, obtin
dra una nova destinació indistintament a l'lnstitut o a 
1' Ajuntament. 

Artícle 22 

TÍTOLQUART 
REGIM ECONÓMIC 

CAPÍTOL PRIMER 
Béns i recursos 

El patrimoni de l'lnstitut estara integral: 
a) Pels béns que li adscrigui en ús I'Ajuntament, els 

quals conservaran la seva classificació jurídica 
originaria i la seva propietat no passara a l'lnstitut. 

b) Pels béns i drets que adquireixi per qualsevol títol 
legítim. 
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Article 23 
Per a l'acompliment de les seves finalitats, l'lnstitut 

comptara amb els recursos economics següents: 
a) Les aportacions de I'Ajuntament amb carrec als 

seus pressupostos, que inclouran, si cal, el finan
vament de les obres de gran reparació deis edifi
cis adscrits. 

b) Les aportacions que li pertoquin per convenís es
tablerts amb les diversas Administracions i enti
tats públiques o privadas. 

e) Les taxes o preus públics per la prestació de ser
veis i la utilització o aprofitament deis béns de do
mini públic adscrits a l'lnstitut. 

d) Els productes i rendiments del seu patrimoni. 
e) Les subvencions i els donatius. 
f) Les bestretes, préstecs i cn3dits que obtingui d'en

titats oficials o particulars. 
g) Tots els altres que li puguin ser atribuHs d'acord 

amb les normes vigents. 

Article 24 

CAPÍTOL 11 
Diposit de fons 

Les funcions encomanades a la Tresoreria de l'lns
titut són: 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions. 
b) Servir el principi d'unitat de caixa. 
e) Distribuir en el temps les disponibilitats dinerarias 

per a la puntual satisfacció de les obligacions, i 
respondre deis avals contrets. 

d) Les altres que se'n derivin, relacionadas amb 
les anteriors, i d'altres que la legislació v·igent li 
autoritzi. 

Article 25 
A) L'lnstitut podra connectar els serveis financers de 

la seva Tresoreria amb entitats de credit i estalvi, 
mitjanvant !'obertura deis tipus de comptes se
güents: 
a) Comptes operatius de recaptació i de paga

ments. 
b) Comptes restringits de recaptació i de paga

ments. 
8) 1. Comptes financers de col·locació d'excedents 

de Tresoreria. 
2. L'lnstitut podra disposar de caixes d'efectiu, 

per als fons de les operacions diaries, subjec
tes a les limitacions que estableixi la legislació. 

3. L'lnstitut podra fer rendibles els seus exce
dents temporals de Tresoreria mitjanvant in
versions en les degudes condicions de liquidi~ 
tat i seguretat. 

Artícle 26 

CAPÍTOL 111 
lntervenció i Comptabilitat 

L' lnstitut queda sotmés al regim de comptabil i
tat pública, sota la fiscalització del Tribunal de 
Comptes. 

Article 27 
Correspon a la lntervenció de l'Ajuntament la ins

pecció de la comptabilitat de l'lnstitut. 
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Article 28 
L'exercici comptable coincidira amb l'exercici pres

supostari. 
La comptabilitat de l'lnstitut estara organitzada al 

servei de les finalitats disposades per la normativa re
guladora d'hisendes locals. Es portara mitjanvant lli
bres, registres i comptes segons els procediments 
técnics més convenients per la naturalesa de les ope
racions i de les situacions que hagin de causar as
sentament, en la manera que faciliti l'acompliment 
deis fins abans esmentats. 

Aquests llibres, registres i comptes comptabilitzaran 
la totalitat deis actes i operacions de caracter adminis
tratiu, civil o mercantil amb repercussió pressupostaria, 
financera, patrimonial o económica en general. 

Article 29 
1. A l'acabament de l'exercici pressupostari, l'lnsti

tut formara i elaborara els estats i comptes anuals. 
els quals comprendran totas les operacions pressu
postaries, independents i auxiliars, patrimonials i de 
Tresoreria dutes a terma durant l'exercíci. 

2. Aquest compte general, configurat en la forma i 
amb els requisits determinats per la normativa d'hi
sendes locals, es rendira pel Consell d' Administració 
a I'Ajuntament abans del15 de maig. 

3. La Comissió Permanent elevara trimestralment 
a !'alcalde els comptes i estats integrants del Comp
te General amb la seva situació a l'últim dia del tri
mestre. 

Article 30 

CAPÍTOL IV 
Pressupost 

L'lnstitut elaborara per a cada exercici economic un 
Pressupost que s'integrara en el Pressupost General 
de I'Ajuntament. 

En l'esmentat Pressupost, hi constara la documen
tació preceptiva segons la normativa local vigant. 

Article 31 
1. L'avantprojecte de pressupost !'elaborara la 

Gerencia i s'elevara al Consell d'Administració abans 
de la segona desena d'agost, juntament amb la Me
moria explicativa, les certificacions deis conceptes i 
l'import deis deutes exigibles i també deis ingressos 
percebuts en l'axarcici anterior i en els sis primers 
mesas de l'any en curs. 

2. El Consell d'Administració aprovara, si escau, 
el projecte de pressupost i !'elevara a I'Ajuntament 
per a la seva integració en el Pressupost General i 
aprovació abans del dia 15 de setembre. 

Article 32 
El pressupost de cada exercici es liquidara, quant a 

la seva recaptació de drets i al pagament d'obligaci
ons, el 31 de desembre de l'any natural corresponent. 
Els ingressos i abonament i els pagaments pendents 
restaran a carrec de la Tresoreria de l'lnstitut. 

L'lnstitut confeccionara la liquidació del seu pressu
post abans del dia 15 de febrer de l'exercici següent. 
Aquesta liquidació, informada per lntervenció i propa
sada pel Consell d'Administració, haura de trametre's 
a I'Ajuntament abans del día primer de marv per a la 
seva aprovació. 
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Article 33 
La gestió del pressupost de despeses es realitzara 

en les fases establertes per la Normativa d'hisendes 
locals. 

Correspondra a la Gerencia l'autorització de des
pesa, la disposició de despesa, el reconeixement o li
quidació de l'obligació i l'ordenació del pagament, 
quan aquests actes no estiguin atribu"its per aquests 
Estatuts a un altre organ. 

TÍTOL V 
FACULTATS DE TUTELA DE L'AJUNTAMENT 

Article 34 
L'Ajuntament es reserva les facultats tu"itives se

güents: 
1 . Correspon al Pie de la Corporació l'aprovació de: 

a) El pla general, el programa d'actuació .i les seves 
modificacions, i el pressupost de l'fnstitut. 

b) La creació de nous centres i instal-lacions, la su
pressió deis existents i f'elaboració deis projectes 
d'obres de gran reparació deis edificis adscríts al 
servei públic, f'acord amb fa normativa vigent. 

e) Les adquisicions, afienacions, cessions o grava
men deis immobfes que integren el patrimoni de 
l'lnstitut i les inversions en valors mobiliaris i la 
seva alienació, si excedeixen del 10% del pressu
post anual. 

d) La concessió de credits extraordínaris i l'ampliació 
deis existents mitjan~ant supfement. 

e) Les operacions financeres i de credit, llevat de les 
de Tresoreria. 

f) El balan~. el compte de resultats i la liquidació del 
pressupost, inclosos els del patrimoni de l'institut. 

g) La plantilla, la relació de llocs de treball í el régim 
de nomenaments i retribució del personal. 

h) Els convenís col·lectius de treball. 
i) L'exigéncia de responsabilitats als titulars i mem

bres deis organismes de govern i administració de 
l'lnstitut. 

j) La modifícació deis presents Estatuts. 
2. Correspondra a !'Alcalde el coneixement deis as

sumptes que s'incloguin en l'ordre del dia de les reu
nions del Consell d'Administració i els seus correspo
nents acords. 

A aquest efecte, el president transmetra a f'Aicaldia 
l'ordre del día de les reunions del Consell amb setan
ta-dues hores d'antelació a la seva celebració, i els 
textos deis acords en les quaranta-vuit hores se
güents a la finalització del Consell. 
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També correspon a !'alcalde el coneixement del 
balan9 de situació de cada trimestre i deis globals de 
l'exercici economic. 

Article 35 
L'Aicaldia podra: 

a) Suspendre els acords del Consell d'Administració 
i les resolucions deis altres organs d'administració 
de l'lnstitut que consideri que recauen en els as
sumptes que no siguin de la seva competencia, 
quan siguin contraris als interessos generals de 
I'Ajuntament o del mateix lnstitut, o constitueixin 
infracció manifesta de les lleis. 

b) Requerir deis organs de govern i administració de 
l'lnstitut tota mena d'informes o documents. 

e) Ordenar les inspeccions que consideri oportunas. 

Article 36 

TÍTOL VI 
REGIM JURÍDIC 

Contra els actes deis órgans de govern de l'lnstitut 
es podra interposar recurs en via administrativa da
vant !'alcalde en el termini i amb els efectes que esta
bleix l'article 142 del Reglament d'organització i admi
nistració de Barcelona. 

TÍTOL VIl 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 1 EXTINCIÓ 

DE L'INSTITUT 

Article 37 
La modificació deis Estatuts haura d'ajustar-se als 

mateixos tramits seguits per a la seva aprovació. 

Article 38 
1. La duració de l'lnstitut sera indefinida. 
2. L'lnstitut podra ser extingit en qualsevol moment, 

per acord del Consell Plenari Municipal. 

Article 39 
1. En extingir-se l' lnstitut, I'Ajuntament el succeira 

universalment i el seu patrimoni, amb tots els incre
ments i aportacions que figurín en l'actiu, revertira a 
la Corporació Municipal. 

2. En cas de dissolució, el personal tuncionari de 
l' lnstitut s'incloura novament en la plantilla i llocs de 
treball de I'Ajuntament. Respecte al personal laboral, 
s'hi aplicara el mecanisme de successió d'empresa. 

MODIFICACIONS DE CREDIT DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 1998 
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 8 de setembre de 1998) 

Annex núm. 1 

Partida 
12000 9901 13113 
12100 9901 13113 
16001 9901 13113 
16002 9901 13113 

Tipus 
MC7 
MC7 
MC7 
MC7 

Descripció 
Retribucions basiques funcionaris 
Retribucions complementarles funcionaris 
Seguretat Social tuncionaris 
Seguretat Social funcionaris nou ingrés 

Al tes Baixes 
11.304.179 
10.837.093 
4.653.054 
1.639.110 


