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AJUNTAMENTS

Barcelona

ANUNCI D�INFORMACIÓ PÚBLICA

Exp. núm. 09PL15607
El Quart Tinent d�Alcalde, per delegació

efectuada per Decret de l�Alcaldia de 20 de
juny de 2007, el 28 de gener de 2010 ha
resolt:

Aprovar inicialment, de conformitat amb
l�article 68.1,a) de la Carta Municipal de Bar-
celona, el Pla especial urbanístic per a la
regulació de l�equipament situat al carrer
d�Andrade, núms. 242-250, per ubicar una
pista esportiva coberta, d�iniciativa munici-
pal; exposar-lo al públic pel termini d�un
mes; i sotmetre�l al Consell Municipal per a
la seva aprovació definitiva.

El document restarà exposat al públic en el
Departament d�Informació i Documentació
del Sector d�Urbanisme i Infraestructures (Av.
Diagonal, núm. 230, planta segona. Horari
d�atenció al públic: de dilluns a dijous de
9.00 a 13.30 h., i de 16.00 a 17:00 h., i
divendres de 9.00 a 13.30 h.)

Dins el termini esmentat, que començarà a
comptar a partir de l�última de les dues publi-
cacions obligatòries (en el BUTLLETÍ OFICIAL DE
LA PROVÍNCIA de Barcelona o en un dels diaris
de més divulgació), podeu examinar-lo i pre-
sentar les al·legacions que considereu perti-
nents.

Per tal de donar compliment a l�art. 23.2
del Reglament de la Llei d�Urbanisme, i als
efectes de garantir l�accés per mitjans telemà-
tics, el document podrà consultar-se en el
lloc web: www.bcn.cat/urbanisme.

Barcelona, 29 de gener de 2010.
La Secretaria delegada (P.D. 8/11/99),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010003217
A

Barcelona

ANUNCI

Exp. 08GU38
De conformitat amb el que disposa l�arti-

cle 59.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, es notifica per haver resultat infruc-
tuosos els intents de notificació personal als
legals representants de les societats �Honey-
well Friccion España, SL� i �Maquinaria
Cinematografica, SAL�, que el Quart Tinent
d�Alcalde, en ús de les facultats conferides
per l�article 13è de la Llei 22/1998, de la
Carta Municipal de Barcelona, de 30 de
desembre; i per l�expressa delegació de facul-
tats segons Decret de l�Alcaldia de 20 de
juny de 2007, en data 20 de novembre de
2009, va resoldre:

�1r. Aprovar inicialment -a l�empara de
l�article 113.2 del Decret 1/2005, de 26 de

juliol, pel qual s�aprova el Text refós de la
Llei d�urbanisme, per remissió de l�article
166.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s�aprova el Reglament de la Llei
d�urbanisme-, el Projecte de regularització de
les finques situades en l�illa 4 del Sector B
delimitada pels carrers 3, 4, A i B del Polígon
industrial de la Zona Franca de Barcelona,
formulat pel Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, amb les prescripcions contingu-
des a l�informe de la Direcció de Serveis de
Gestió Urbanística, emès en data 9 de
novembre de 2009 que consten en l�expe-
dient, i que es donen per reproduïdes en els
seus propis termes. 2n. sotmetre�l a informa-
ció pública, durant el termini d�un mes, per
al·legacions, mitjançant inserció d�anuncis al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a un diari
dels de més circulació de la província, i al
Tauler d�edictes de la Corporació, amb notifi-
cació individual a tots els interessats afec-
tats�.

El Projecte de regularització de finques
romandrà exposat, per a la seva consulta, en
el Departament d�Informació i Documentació
Urbanística del Sector d�Urbanisme i Infraes-
tructures (avinguda Diagonal, número 230,
planta 2ª, Barcelona. Horari: de dilluns a
dijous de 9 a 13,30 hores i de 16 a 17,00
hores, i divendres de 9 a 13,30 hores), per-
què dins del termini d�un mes - que
començarà a comptar a partir de l�última de
les dues publicacions obligatòries, en el
�BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelo-
na� i en un dels diaris dels de més divulgació
-, es pugui examinar i presentar les al·lega-
cions que es considerin oportunes.

La qual cosa es comunica als efectes opor-
tuns.

Barcelona, 1 de febrer de 2010.
La secretària delegada (P.D. 8/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010003218
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d�Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per José Luis Negro*Moron per
a la concessió de llicència ambiental per l�e-
xercici de l�activitat de 2.2.7.1 Bar musical
amb serveis de naturaleza sexual en el local
situat a C Varsovia 26, (Exp. 00-2009-0131).

D�acord amb el que estableix l�article 50
de l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 1 de febrer de 2009.

La Secretària Delegada (P.D. 08/11/1999),
Natàlia Amorós i Bosch.

022010003219
A

Barcelona

EDICTE

Des dels Serveis Tècnics del Sector d�Ur-
banisme i Infraestructures es segueix expe-
dient, incoat per Manuel Pavon*Fernandez
per a la concessió de llicència ambiental per
l�exercici de l�activitat de Bar musical amb
reservats per a naturalesa sexuaL en el local
situat a c Cartagena 257, (Exp. 00-2010-
0027).

D�acord amb el que estableix l�article 50
de l�Ordenança Municipal d�Activitats i d�In-
tervenció Integral de la Administració
Ambiental de Barcelona, se sotmet, la
sol·licitud i documentació aportada, a infor-
mació pública per un període de vint dies,
perquè qui es consideri interessat pugui for-
mular les al·legacions adients.

L�expedient es troba als Serveis Tècnics
esmentats (Av. Diagonal, 230 segon).

Barcelona, 1 de febrer de 2009.
Secretària Delegada (P.D. 08/11/1999),

Natàlia Amorós i Bosch.

022010003220
A

Barcelona

ANUNCI

El Plenari del Consell Municipal en sessió
del dia 30 d�octubre de 2009, va aprovar
definitivament el Conveni entre la Generalitat
de Catalunya, el Consorci Sanitari de Barce-
lona i l�Ajuntament de Barcelona, per la crea-
ció i participació en el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, aprovació dels seus esta-
tuts i la dissolució de l�Institut Municipal
d�Assistència Sanitària. De conformitat amb
els articles 212.5 i 201.1.d) del Reglament
d�obres, activitats i serveis dels ens locals, els
estatuts es transcriuen íntegrament a conti-
nuació.

ESTATUTS DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA

Capítol I
Disposicions generals (Articles 1 a 4)
Article 1 Denominació i naturalesa
Article 2 Domicili i Centres
Article 3 Objecte i funcions
Article 4 Personalitat jurídica i relacions

amb el Consorci Sanitari de Barcelona
Capítol II
Règims jurídics, materials i principis rec-

tors (Articles 5 a 11)
Article 5 Règim jurídic del Consorci
Article 6 Règim patrimonial
Article 7 Recursos
Article 8 Règim comptable i pressupostari

Biblioteca General
Ajuntament de Barcelona
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Article 9 Règim de personal
Article 10 Règim de contractació
Article 11 Règim dels actes del Consorci
Capítol III
Òrgans de govern, direcció, coordinació i

participació (Article 12 a 31)
Article 12 Òrgans de govern i direcció
Article 13 Naturalesa del Consell Rector
Article 14 Composició i règim jurídic
Article 15 Funcions del Consell Rector
Article 16 Presidència i vicepresidència

del Consell Rector
Article 17 Funcions del president o de la

presidenta
Article 18 Funcions del vicepresident o de

la vicepresidenta
Article 19 Convocatòria de les sessions del

Consell Rector
Article 20 Règim de sessions del Consell

Rector
Article 21 Quòrum de constitució de les

sessions
Article 22 Adopció dels acords del Consell

Rector
Article 23 Secretari o secretaria del Con-

sell Rector
Article 24 Funcions del secretari o de la

secretaria del Consell Rector
Article 25 Formalització i arxiu de les

actes
Article 26 Naturalesa de la Comissió exe-

cutiva i règim
Article 27 Composició de la Comissió exe-

cutiva i sessions
Article 28 Funcions de la Comissió execu-

tiva
Article 29 Conseller delegat o consellera

delegada
Article 30 Consell de Direcció
Article 31 El o la gerent
Capítol IV
Modificació dels estatuts, adhesió, separa-

ció i dissolució del consorci (Articles 32 a 35)
Article 32 Modificació dels estatuts
Article 33 Adhesió de noves institucions
Article 34 Separació del Consorci
Article 35 Dissolució del Consorci
Disposicions Transitòries
Disposició Addicional
Disposició Final

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Denominació i naturalesa
Amb la denominació de Consorci Mar

Parc de Salut de Barcelona (d�ara en enda-
vant el Consorci) es constitueix un consorci
en el qual hi participen l�Administració de la
Generalitat de Catalunya, a través del Depar-
tament competent en matèria de salut, i l�A-
juntament de Barcelona.

El nombre de membres del Consorci podrà
ser ampliat amb l�admissió d�entitats públi-
ques o privades que vulguin col·laborar amb
les finalitat del Consorci, efectuar les aporta-
cions o prestar les activitats que en consti-
tueixin l�objectiu. L�acord d�admissió de nous
socis requerirà la majoria que preveu l�article
34 i comportarà l�establiment del seu percen-
tatge de participació així com la inclusió de

les modificacions que corresponguin efectuar
als presents estatuts.
Article 2. Domicili i Centres

1. El domicili del Consorci és l�Hospital
del Mar passeig Marítim, 25-29 de Barcelo-
na. Això no obstant, per acord del seu Con-
sell Rector, aquest domicili podrà ser canviat.

2. El Consorci està format, inicialment,
pels següents centres i dispositius:

- L�Hospital del Mar
- L�Hospital de l�Esperança
- L�Institut Municipal d�Investigació Mèdi-

ca
- El Centre Fòrum de l�Hospital del Mar
- El Centre Peracamps
- L�Escola Universitària d�Infermeria del

Mar
- L�Escola de Formació Professional Bona-

nova, Branca Sanitària
- El Centre de Salut Mental de Sant Martí i

el Dispensari de Toxicomanies de la Barcelo-
neta

- Els Serveis d�atenció a la salut sexual i
reproductiva a Ciutat Vella i Sant Martí

3. El Consorci podrà gestionar, a més,
altres dispositius previ acord del seu Consell
Rector.
Article 3. Objecte i funcions

1. L�objecte del Consorci és la prestació de
serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvo-
lupament del coneixement, així com la parti-
cipació en programes de promoció i rehabili-
tació de la salut, prevenció de malalties i
investigació, principalment en l�àmbit territo-
rial de la ciutat de Barcelona.

2. Les funcions del Consorci són:
a) L�educació sanitària, la promoció de la

salut i la prevenció de la malaltia.
b) L�atenció integral de la salut.
c) L�atenció primària, especialitzada,

ambulatòria, domiciliaria i hospitalària.
d) L�atenció sociosanitària i de dependèn-

cia.
e) L�atenció psiquiàtrica, la promoció, pro-

tecció i millora de la salut mental.
f) Les activitats de coneixement en els

àmbits de la sanitat i de les ciències de la
salut: la docència, la investigació, la forma-
ció, la bioètica, els sistemes d�informació i
d�impuls al desenvolupament de les tecnolo-
gies i dels recursos per millorar la qualitat
dels centres hospitalaris.

g) Qualsevol altra de naturalesa anàloga
relacionada amb les finalitats anteriors, previ
acord del Consell Rector.

3. Les funcions a què es refereix l�apartat
anterior, el Consorci les pot realitzar directa-
ment o a través de qualsevol altres formes de
gestió, admeses en dret. Per al desenvolupa-
ment de les seves activitats el Consorci pot
formalitzar convenis de col·laboració amb
d�altres institucions especialitzades.
Article 4. Personalitat jurídica

1. El Consorci té personalitat jurídica prò-
pia i independent de la dels seus membres i
plena capacitat d�obrar per al compliment
dels seus fins, i pot, en conseqüència, realit-
zar actes d�administració i disposició de

béns, celebrar contractes, assumir obliga-
cions, interposar recursos i, en general, tots
els actes necessaris per aconseguir, d�acord
amb la legislació aplicable a cada cas, els
objectius establerts en aquests Estatuts.

2. La gestió encomanada i les capacitats
atorgades es desenvolupen d�acord amb els
criteris de descentralització i autonomia; sota
els principis d�eficàcia, eficiència, qualitat i
satisfacció per als ciutadans; de planificació,
coordinació i cooperació; i de participació i
reconeixement del paper que han de desen-
volupar els professionals que prestin els seus
serveis.

3. El règim de participació de les adminis-
tracions públiques consorciades en la gestió i
finançament del Consorci és el que s�esta-
bleix en el conveni de col·laboració del qual
aquests Estatuts en formen part.

4. D�acord el que preveu l�article 104.1 de
la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta municipal de Barcelona, el Consorci
actua en l�exercici de les seves funcions sub-
jecte a la coordinació del Consorci Sanitari
de Barcelona en els termes establerts en l�ar-
ticle 26.1 dels seus Estatuts aprovats per
Decret 215/2002 d�agost.

CAPÍTOL II RÈGIMS JURÍDICS, MATERIALS I PRINCIPIS
RECTORS

Article 5. Règim jurídic del Consorci
El Consorci, és un ens jurídic públic de

caràcter associatiu i indefinit que es regeix
per aquests Estatuts, per la reglamentació
interna dictada en desenvolupament d�aquest
i per les disposicions legals que li siguin d�a-
plicació.
Article 6. Règim patrimonial

1. El patrimoni del Consorci està integrat
per tota mena de béns mobles i immobles, i
drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de
valoració econòmica, sense altres limitacions
que les establertes per les lleis.

2. El patrimoni del Consorci queda reflectit
en l�inventari corresponent que revisarà i
aprovarà anualment el Consell Rector.

3. Els béns mobles i immobles de l�Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya i de
l�Ajuntament de Barcelona, destinats al servei
del Consorci, tenen el caràcter de cedits, per
adscripció o cessió d�ús amb la fórmula, títol
jurídic, límits a la disposició i resta de les
característiques que es determinin en cada
cas.

4. El règim jurídic del patrimoni del Con-
sorci, i en especial, el relatiu als béns de
domini públic, és l�establert per la normativa
de patrimoni de l�Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya.

5. En cas de dissolució del Consorci, i en
allò que respecta a la liquidació patrimonial,
s�aplica el règim previst a l�article 35.2 d�a-
quests Estatuts, en allò que afecta al patrimo-
ni propi, l�adscrit i el cedit.
Article 7. Recursos

1. Per a la realització dels seus objectius,
el Consorci disposa dels recursos següents:

a) Les aportacions realitzades per les admi-
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nistracions consorciades i les que realitzin els
centres i entitats que s�adhereixin al Consor-
ci.

b) Les subvencions, donatius, herències,
llegats o ajuts de qualsevol classe que rebi i
accepti el Consorci.

c) Els rendiments dels serveis que presti.
d) Els crèdits que obtingui.
e) Les cessions d�ús dels béns que facin les

entitats consorciades i els centres o entitats
que s�adhereixin al Consorci.

f) Els productes del seu patrimoni.
g) Els fons del Consorci, que són custodiats

en comptes bancaris oberts directament a
nom del Consorci

h) Qualsevol altre que li pugui correspon-
dre.

2. Les cessions o donacions que efectuen
les persones físiques o jurídiques privades no
poden comportar una contraprestació assis-
tencial a l�efecte.

3. La realització per part del Consorci d�o-
peracions d�endeutament de qualsevol moda-
litat requerirà l�autorització prèvia del
Govern o del Departament d�Economia i
Finances, sens perjudici del necessari com-
pliment d�aquells preceptes de la normativa
de finances públiques que li resultin d�aplica-
ció.
Article 8. Règim comptable i pressupostari

1. El règim comptable s�adaptarà a les dis-
posicions vigents en la matèria que dicti l�Ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya,
d�acord amb el Pla de comptabilitat pública,
sens perjudici que aquest sistema també inte-
gri mecanismes de comptabilitat adaptat als
centres d�assistència sanitària.

2. El sistema general de control econòmic
i financer del Consorci és el que disposa l�ar-
ticle 71 del Text refós de la Llei de finances
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

3. El Consell Rector aprovarà el pressupost
de l�exercici següent, abans del 31 de desem-
bre de cada any, que compren la totalitat
d�ingressos i despeses anuals i que consta
com a mínim de:

a) Despeses de personal
b) Despeses de béns corrents, de serveis,

de manteniment i qualssevol altra despesa
d�explotació del Consorci.

c) Previsions de finançament.
d) Amortitzacions.
e) Despeses d�inversions de béns immo-

bles, instal·lacions, d�instrumental i d�altres
béns comuns duradors necessaris per al
desenvolupament i prestació dels serveis, ate-
nent en la distribució, com a mínim, el man-
teniment dels nivells de qualitat.

4. Dins del primer trimestre de l�any, el
conseller delegat o la consellera delegada del
Consorci elevarà al Consell Rector, a través
de la Comissió Executiva, la liquidació del
pressupost del Consorci, així com la proposta
de compte d�explotació de l�exercici anterior
i l�inventari balanç a 31 de desembre.

5. El Consell Rector aprovarà els comptes i
balanços dins dels sis mesos següents al tan-
cament de cada exercici i en donarà compte

a les entitats consorciades.
6. El Consell Rector decidirà la destinació

dels romanents de l�exercici, que s�aplicaran
en primer lloc a l�amortització dels deutes
del Consorci mateix, si s�escau.
Article 9. Règim de personal

1. El personal del Consorci és contractat i
es regeix per les normes de dret laboral, així
com per la resta de normativa d�ocupació
pública que li sigui d�aplicació.

Sens perjudici de l�anterior, les administra-
cions públiques consorciades podran ads-
criure personal funcionari, laboral i estatutari,
en règim de comissió de serveis o bé restar
en la situació que legalment correspongui.
Aquest personal es regirà per les disposicions
normatives que respectivament li siguin d�a-
plicació en cada moment atenent a la seva
procedència i a la naturalesa de la seva rela-
ció d�ocupació.

2. La selecció del personal s�ha de dur a
terme mitjançant convocatòria pública, d�a-
cord amb els principis d�igualtat,publicitat,
mèrit i capacitat, així com la resta de princi-
pis establerts a la normativa bàsica d�aplica-
ció general.

3. El Consorci disposarà del personal
necessari per al compliment de les seves fun-
cions, el seu nombre, les categories i les fun-
cions quedaran reflectides a la plantilla que
aprovi el Consell Rector.
Article 10. Règim de contractació

1. El règim jurídic aplicable a la contracta-
ció del Consorci és l�establert per la normati-
va de contractes del sector públic i les demés
normes estatals i autonòmiques que la desen-
volupen. El Consorci té la condició de poder
adjudicador als efectes previstos en la legisla-
ció sobre contractació del sector públic.

2. Les competències que la referida norma
atribueix a l�òrgan de contractació, correspo-
nen a la Comissió executiva, d�acord amb el
que disposa l�apartat b) de l�article 28 d�a-
quests Estatuts, sens perjudici del que esta-
bleix l�apartat f) de l�article 29.

3. El Consorci té així mateix la condició de
mitjà propi instrumental i servei tècnic de
l�Administració de la Generalitat de Catalun-
ya i de l�Ajuntament de Barcelona, així com
de les entitats que en depenen o hi estan vin-
culats i que tenen la consideració de poders
adjudicadors. El Consorci està obligat a rea-
litzar, d�acord amb les instruccions fixades
unilateralment per qui fa l�encàrrec, els tre-
balls que li encarreguin els diferents departa-
ments i els ens i entitats que en depenen o hi
estan vinculats.

Les relacions del Consorci amb els depar-
taments i els ens i entitats dels quals és mitjà
instrumental i servei tècnic, no tenen natura-
lesa contractual i s�articulen mitjançant encà-
rrecs. En conseqüència, aquestes relacions
són de caràcter intern, dependent i subordi-
nat, a tots els efectes.

El Consorci no podrà participar en les lici-
tacions públiques convocades pels departa-
ments, els ens i les entitats respecte dels
quals té la condició de mitjà propi i servei
tècnic. No obstant això, quan no hi concorri

cap licitador, pot encarregar-se al Consorci
l�execució de l�activitat objecte de licitació
pública.
Article 11. Règim dels actes del Consorci

1. Contra els acords del Consell Rector,
contra les resolucions del seu president o
presidenta, i contra els acords i les resolu-
cions dels altres òrgans del Consorci dictades
en virtut de delegació del Consell Rector, que
esgoten la via administrativa, independent-
ment de la seva immediata executivitat, d�a-
cord amb l�article 8 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció conten-
ciosa administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats i/o
tribunals corresponents al domicili del Con-
sorci. No obstant això, les persones interessa-
des podran optar per interposar contra aques-
ta resolució un recurs de reposició d�acord
amb el que disposi la normativa de procedi-
ment administratiu aplicable.

2. Contra les resolucions dictades per
altres òrgans del Consorci es podrà interposar
recurs d�alçada davant el Consell Rector del
Consorci, d�acord amb el que disposa la nor-
mativa de procediment administratiu que
resulti d�aplicació.

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE GOVERN I DIRECCIÓ I DE
COORDINACIÓ

Article 12. Òrgans de govern i direcció
Són òrgans de govern i direcció del Con-

sorci:
a) El Consell Rector.
b) El president o presidenta
c) El vicepresident o vicepresidenta
d) La Comissió executiva.
e) El conseller delegat o consellera delega-

da
Article 13. Naturalesa del Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de
govern del Consorci i ostenta les funcions i
atribucions necessàries per a l�assoliment
dels objectius del Consorci.
Article 14. Composició i règim jurídic

1. El Consell Rector es compon d�un total
de 10 membres, nomenats i substituïts lliura-
ment.

2. La composició del Consell Rector es
distribueix de la forma següent:

a) 6 vocals en representació de l�Adminis-
tració de la Generalitat de Catalunya, desig-
nats pel conseller o consellera del Departa-
ment competent en matèria de salut.

b) 4 vocals en representació de l�Ajunta-
ment de Barcelona, designats per l�alcalde o
alcaldessa.

3. El o la gerent assistirà a les sessions del
Consell Rector, amb veu però sense vot.

4. La durada del mandat dels membres del
Consell Rector és de 4 anys, sens perjudici
que puguin ser nomenats per a nous mandats
indefinidament.

5. El cessament i/o dimissió d�un membre
del Consell Rector que provoqui una vacant,
dóna lloc a la seva substitució. La durada del
mandat del nou membre és la que resti fins
l�acabament del mandat de la persona substi-
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tuïda.
6. Els membres del Consell Rector poden

delegar per escrit la seva representació i vot
en altre membre del Consell Rector. Aquesta
facultat també és aplicable quan l�absent és
el president o presidenta del Consell Rector,
si bé les funcions inherents a aquest càrrec
les exerceix el vicepresident o vicepresiden-
ta, d�acord amb allò que disposa l�article 18
d�aquests Estatuts.

7. El membres del Consell Rector tenen
dret a percebre els drets d�assistència per a la
concurrència a les sessions col·legiades, en
els supòsits, la forma i la quantia que s�esta-
bleixi, d�acord amb la normativa aplicable
Article 15. Funcions del Consell Rector

1. Correspon al Consell Rector, les fun-
cions següents:

a) Aprovar la modificació dels estatuts del
Consorci i interpretar-los, en cas de dubte.

b) Aprovar l�adhesió de noves entitats
públiques o privades al Consorci.

c) Acordar la continuïtat o la dissolució
del Consorci, i aprovar la liquidació dels
béns, drets i obligacions.

d) Autoritzar la creació d�ens amb perso-
nalitat jurídica dependents directament o
indirectament del Consorci, així com la parti-
cipació en d�altres d�existents i designar-ne
els representants del Consorci en els òrgans
de representació i govern d�aquests.

e) Aprovar el pla general d�actuació del
Consorci i els plans anuals d�activitats, les
directrius estratègiques, així com la prioritat
de les actuacions que cal realitzar.

f) Aprovar l�estructura directiva del Con-
sorci, així com aprovar i modificar el seu
organigrama, a proposta del conseller delegat
o consellera delegada.

g) Nomenar i cessar, a proposta del presi-
dent o presidenta del consell, el conseller
delegat o consellera delegada, el o la gerent,
i el secretari o secretaria, així com fixar el
règim jurídic que els és aplicable, i les retri-
bucions que els corresponen per a l�exercici
d�aquests càrrecs i les seves funcions.

h) Aprovar les condicions generals d�accés
als llocs de treball i als càrrecs directius del
Consorci, el règim de prestació dels serveis,
la plantilla del Consorci i les relacions de
llocs de treball, el règim retributiu (les remu-
neracions), autoritzar les compatibilitats i
declarar les incompatibilitats del personal i
els convenis col·lectius de treball del Consor-
ci.

i) Aprovar, a proposta de la Comissió exe-
cutiva, el pressupost anual del Consorci, la
liquidació d�aquest, el compte general, l�in-
ventari de béns, el balanç, el compte d�ex-
plotació del tancament de l�exercici, així
com, aprovar la memòria de l�activitat
econòmica desenvolupada durant l�exercici;
el resultat de la gestió assistencial; l�econòmi-
ca de l�exercici anterior, l�aplicació de roma-
nents.

j) Aprovar la memòria anual de les activi-
tats que constitueixen els objectius del Con-
sorci, referida al conjunt d�òrgans que l�inte-
gren.

k) Adquirir, alienar i gravar els béns immo-
bles de propietat del Consorci que, per la
seva naturalesa, són transmissibles.

l) Autoritzar la celebració dels contractes,
així com l�aprovació dels projectes d�obres,
instal·lacions i serveis, compresos dins l�àm-
bit objectiu d�aplicació de la normativa de
contractes del sector públic, d�abast pluria-
nual, junt amb el seu pla de finançament i
també autoritza la celebració de contractes
d�import superior al de les adquisicions res-
pecte de les quals la normativa de contracta-
ció pública obligui a publicar la seva licitació
al DOUE.

m) Acordar les operacions d�endeutament
a llarg termini amb l�autorització necessària
en cada cas.

n) Autoritzar l�exercici d�accions, d�excep-
cions, de recursos i de reclamacions en via
administrativa i judicial, en defensa dels drets
i dels interessos del Consorci, i en les matè-
ries de la seva competència.

o) Aprovar els preus dels serveis que presta
el Consorci.

p) Constituir comissions, consells o
comitès.

q) Aprovar el canvi de domicili del Con-
sorci.

r) Aprovar disposicions i adoptar mesures
d�organització i funcionament del Consorci.

s) Aprovar la creació d�òrgans de partici-
pació professional, comunitària i de qualsse-
vol altre ordre, sens perjudici de la seva ulte-
rior regulació a través del corresponent regla-
ment de règim orgànic i de funcionament del
Consorci.

t) Aprovar les variacions pressupostàries
d�import superior a les que s�atribueixin a la
comissió executiva.

u) Totes aquelles altres que no estiguin
expressament atribuïdes als restants òrgans
de govern del Consorci.

2. El Consell Rector pot delegar les seves
funcions en qualsevol dels altres òrgans o
dels seus membres, llevat les enumerades en
les lletres a), b), c), d), e), g), i), j), k), m), q) i
t) d�aquest mateix article. Les funcions enu-
merades en les lletres f) i h) les pot delegar
únicament en la Comissió executiva.
Article 16. Presidència i vicepresidència del
Consell Rector

1. El càrrec de president o presidenta del
Consell Rector recaurà en un representant de
l�Administració de la Generalitat de Catalun-
ya designat per la persona titular del Departa-
ment competent en matèria de salut, i el de
vicepresident o vicepresidenta recaurà en un
representant de l�Ajuntament de Barcelona,
designat per l�alcalde o alcaldessa.

2. Es podrà fixar pel Consell Rector, si s�es-
cau, les retribucions corresponents a aquests
càrrecs.
Article 17. Funcions del president o
presidenta

Corresponen al president o presidenta del
Consell Rector les següents funcions:

a) Exercir la representació institucional del
Consorci.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar

les sessions del Consell Rector.
c) Elevar al Consell Rector la documenta-

ció i els informes que s�han de sotmetre a la
deliberació i aprovació de l�òrgan.

d) Aquelles altres que expressament se li
encomanin, així com aquelles que li delegui
el Consell Rector.
Article 18. Funcions del vicepresident o
vicepresidenta

El vicepresident o vicepresidenta suplirà al
president o presidenta i assumirà les seves
atribucions en els casos de vacants, absència
o malaltia. Exercirà a més, les funcions que li
delegui el president o presidenta per escrit i
donant-ne compte al Consell Rector.
Article 19. Convocatòria de les sessions del
Consell Rector

1. La convocatòria de les sessions del Con-
sell Rector, la formula el secretari o secreta-
ria, per ordre del president o presidenta, o a
petició d�una tercera part dels seus vocals.
S�ha de trametre a tots els membres, amb
cinc dies d�anticipació, llevat dels casos
d�urgència, en els quals serà suficient 24
hores.

2. La convocatòria assenyala el lloc, el dia
i l�hora de la sessió i conté l�ordre del dia.
Junt amb la convocatòria, s�adjunta l�acta de
la sessió anterior i una còpia dels documents
que siguin necessaris per a debatre i aprovar
els punts de l�ordre del dia de la sessió
corresponent. La convocatòria es podrà fer
amb via telemàtica sempre que hi hagi
constància de la seva rebuda.

3. A les sessions del Consell Rector es
poden convocar, a iniciativa del president o
presidenta o a requeriment d�algun dels
vocals, qualssevol persona en qualitat d�ex-
perta en algun dels temes o assumptes que
formen part de l�ordre del dia.
Article 20. Règim de les sessions del Consell
Rector

1. El Consell Rector es reuneix, amb caràc-
ter ordinari, dos cops l�any. També es pot
reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa
del president o presidenta, o quan ho sol·lici-
ti per escrit alguna de les entitats consorcia-
des.

2. Les reunions es celebren en primera i
única convocatòria.
Article 21. Quòrum de constitució de les
sessions

Per a la vàlida constitució de les sessions,
es requereix la presència del president o pre-
sidenta, o del vicepresident o vicepresidenta;
d�un nombre de membres que, junt amb el
president o presidenta, conformin la majoria
dels membres que integren el Consell Rector;
i del secretari o secretaria o de qui per substi-
tució n�exerceixi les funcions.
Article 22. Adopció dels acords del Consell
Rector

1. Els acords del Consell Rector s�adopten
per la majoria dels presents. En cas d�empat,
decideix el vot de qualitat del president o
presidenta o del vicepresident o vicepresi-
denta, en el seu cas.
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2. S�exceptuen del règim previst en l�apar-
tat anterior, i en aquest supòsits es requereix
per a la aprovació el vot favorable de les
dues terceres parts dels membres del Consell
Rector, els acords relatius a:

a) L�aprovació de la modificació dels Esta-
tuts.

b) L�aprovació de l�adhesió de noves enti-
tats al Consorci.

c) El nomenament i cessament del conse-
ller delegat o consellera delegada.

d) La dissolució del Consorci.
3. No es poden adoptar acords vàlids

sobre temes o matèries que no s�han inclòs
en l�ordre del dia, llevat que hi siguin pre-
sents dues terceres parts dels seus membres i
estiguin representades totes les entitats con-
sorciades i que així ho decideixin per unani-
mitat.

4. Els acords de modificació dels Estatuts,
adhesió, separació, dissolució, liquidació del
Consorci i, qualssevol altre que comporti
noves aportacions econòmiques, requerei-
xen, a més de quòrum establert en el capítol
IV d�aquests Estatuts, que totes les institu-
cions consorciades els ratifiquin.
Article 23. Secretari o secretària del Consell
Rector

1. El Consell Rector és assistit per un
secretari o secretaria.

2. El seu nomenament i cessament corres-
pon al Consell Rector, a proposta del presi-
dent o presidenta.

3. El càrrec ha de recaure en una persona
que posseeixi la llicenciatura en dret i que no
ostenti la condició de membre del Consell
Rector.
Article 24. Funcions del secretari o secretària
del Consell Rector

Corresponen al secretari o secretaria les
funcions següents:

a) Actuar de secretari o secretaria de les
sessions del Consell Rector i de la Comissió
Executiva, amb veu però, sense vot i, esten-
dre�n les actes corresponents.

b) Actuar de secretari o secretaria de les
altres comissions, consell o comitès, creats a
iniciativa del Consell Rector.

c) Preparar i trametre les convocatòries de
les sessions, per ordre del president o presi-
denta.

d) Procedir a la lectura de l�acta de sessió,
per tal que es pugui sotmetre a l�aprovació
dels membres.

e) Custodiar l�arxiu i el registre de les
actes.

f) Rebre els actes de comunicació dels
membres amb l�òrgan de govern, així com,
les notificacions, peticions de dades, rectifi-
cacions o qualssevol altra mena d�escrit dels
que n�hagi de tenir coneixement per raó de la
seva condició de secretari o secretaria.

g) Preparar el despatx dels assumptes,
redactar i autoritzar les actes.

h) Certificar els actes i les resolucions de la
presidència i els acords del Consell Rector,
així com els antecedents, llibres i documents
del Consorci amb el vist-i-plau del president
o presidenta.

i) Qualssevol altra funció inherent a la
condició de secretari o secretaria, així com
aquelles que li delegui o encomani el presi-
dent o presidenta.

j) El secretari o secretaria percep, si és el
cas, les retribucions o els drets d�assistència
per la concurrència a les sessions del Consell
Rector que legalment el correspongui en la
forma i la quantia que acordi el Consell Rec-
tor de conformitat amb la normativa aplica-
ble.
Article 25. Formalització i arxiu de les actes

1. El secretari o secretaria estén les actes
de les reunions, en les quals ha de fer constar
la relació de membres que hi ha assistit; els
membres que han excusat l�assistència; el
lloc, la data i l�hora en què comença i acaba
la sessió; les qüestions que s�hi ha tractat; els
punts principals de la deliberació; els acords
adoptats i l�expressió dels vots emesos. Quan
així es sol·liciti; es fan constar a l�acta les
intervencions realitzades.

2. L�acta la subscriu el secretari o secreta-
ria, amb el vist i plau del president o presi-
denta i s�arxiva amb les garanties de seguretat
adequades, per a formar part del llibre d�ac-
tes del Consell Rector.
Article 26. Naturalesa de la Comissió
Executiva

1. El Consell Rector nomenarà una Comis-
sió executiva, integrada per membres del
propi Consell i presidida pel conseller dele-
gat o consellera delegada, amb la funció de
realitzar la coordinació i el seguiment de les
activitats de l�Institut.

2. La Comissió executiva és l�òrgan desti-
nat a agilitar el govern del Consorci i fer el
seguiment de les seves activitats.

3. Als membres de la Comissió executiva
se�ls aplicarà el mateix règim jurídic que el
que s�estableix per als membres del Consell
Rector a l�article 15 d�aquests Estatuts.

4. La Comissió executiva pot crear comis-
sions deliberants en el seu si, que no tenen
caràcter decisori.

5. La Comissió executiva pot convidar a
les seves sessions, aquelles persones que
consideri necessàries en funció de la matèria
a tractar.
Article 27. Composició de la Comissió
Executiva i sessions

1. La Comissió executiva es compon d�un
total de 5 membres designats de la forma
següent:

a) 3 vocals nomenats pel Consell Rector
d�entre els membres d�aquest, representants
de l�Administració de la Generalitat de Cata-
lunya, a proposta del president o presidenta
del Consell Rector.

b) 2 vocals designats pel Consell Rector
d�entre els membres d�aquest, representants
de l�Ajuntament de Barcelona, a proposta del
vicepresident o vicepresidenta del Consell
Rector.

2. El conseller delegat o consellera delega-
da presideix la comissió executiva. Aquest
càrrec recaurà en un dels vocals represen-
tants de l�Administració de la Generalitat de

Catalunya, i el seu nomenament requereix
del quòrum establert en l�article 22.2 d�a-
quest Estatuts.

3. El o la gerent assistirà amb veu però
sense vot.

4. El secretari o secretaria de la Comissió
executiva ho és el del Consell de Rector i se�l
aplica el mateix règim jurídic.

5. La Comissió executiva es reuneix en
sessió ordinària, almenys una vegada cada
mes (excepció feta del mes d�agost) i, en ses-
sió extraordinària, sempre que la convoqui el
seu president o presidenta, per iniciativa prò-
pia o a petició de qualsevol dels seus mem-
bres.

El règim aplicable a la convocatòria, les
sessions, el quòrum de constitució i a l�adop-
ció dels acords de la Comissió executiva es
regeix per allò que disposen els articles 19 a
22 d�aquests Estatuts, llevat de l�apartat 1 de
l�article 20 i de l�apartat 3 de l�article 22.
Article 28. Funcions de la Comissió
Executiva

Corresponen a la Comissió executiva les
següents funcions:

a) Autoritzar la creació de nous centres i
serveis que integrin el Consorci, així com
l�ampliació, remodelatge o extinció dels exis-
tents sempre que figurin inclosos en els plans
d�actuació.

b) Ésser l�òrgan de contractació del Con-
sorci, als efectes del que preveu la normativa
reguladora dels contractes del sector públic,
sens perjudici del que preveu l�apartat l) de
l�article 15 d�aquests Estatuts. En concret, li
corresponen la representació del Consorci en
matèria contractual, l�acord d�inici i d�apro-
vació de l�expedient de contractació, l�apro-
vació dels projectes, l�aprovació dels plecs
clàusules administratives particulars i tècni-
ques; així com la interpretació del contracte,
resoldre els dubtes que ofereixi el seu com-
pliment, la seva modificació per raons d�in-
terès públic, la resolució i els seus efectes.

Les competències i facultats de la Comis-
sió executiva en matèria de contractació es
poden delegar en el conseller delegat o con-
sellera delegada, dins dels límits econòmics
que acordi el Consell Rector i amb subjecció
a les normes i formalitats aplicables en cada
cas per a la delegació de competències.

c) Elevar al Consell Rector per a la seva
aprovació, la proposta del pressupost anual
del Consorci, els comptes anuals i la liquida-
ció del pressupost vençut, així com la pro-
posta del pla anual d�actuacions i projectes.

d) Acordar la celebració de concerts i con-
venis amb les diferents entitats públiques i/o
privades que tinguin per finalitat la prestació
de serveis amb els objectius del Consorci.

e) Aprovar les modificacions pressupostà-
ries, dins dels límits que estableixi el Consell
Rector.

f) Acordar les operacions d�endeutament a
curt termini i els contractes de tresoreria.

g) Aprovar els reglaments d�organització i
funcionament del Consorci i dels seus cen-
tres.

h) Vetllar pel compliment de les funcions
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del Consorci.
i) Proposar al Consell Rector l�aprovació

de les directrius estratègiques i els plans d�ac-
tuació del Consorci, així com la prioritat de
les actuacions que cal realitzar.

j) Proposar, al Consell Rector, l�aprovació
dels programes anuals d�acord amb els plans
d�actuació aprovats.

k) Elevar al Consell Rector la memòria
anual d�activitats del Consorci.

l) Acceptar llegats i herències a benefici
d�inventari.

m) A proposta del conseller delegat o con-
sellera delegada, aprovar els nomenaments
dels càrrecs d�alta direcció del Consorci.

n) Exercir les altres funcions que li delegui
el Consell Rector, d�entre les de naturalesa
delegable.
Article 29. Conseller delegat o consellera
delegada.

1. El conseller delegat o consellera delega-
da és el màxim òrgan de direcció del Consor-
ci.

2. Corresponen al conseller delegat o con-
sellera delegada les següents funcions:

a) Dirigir i gestionar el Consorci.
b) Representar el Consorci en l�àmbit de

les seves funcions.
c) Assistir a les sessions del Consell Rector

i presidir les la Comissió executiva.
d) Executar i fer complir els acords del

Consell Rector i de la Comissió executiva.
e) Proposar a la Comissió executiva l�apro-

vació de les propostes de reglaments d�orga-
nització i funcionament del Consorci i dels
seus centres, establiments i serveis, així com
qualssevol altre que siguin necessaris per al
bon funcionament de la institució.

f) Dur a terme el seguiment i la supervisió
respecte de l�execució de la contractació del
Consorci.

g) Efectuar el seguiment de les actuacions
que s�executin en el Consorci.

h) Dur a terme la selecció, la contractació
i la direcció dels recursos humans del Con-
sorci, efectuar els nomenaments, acordar les
sancions, i declarar les excedències i separa-
cions del servei, d�acord amb les directrius
establertes pel Consell Rector i la Comissió
executiva, i a l�empara dels plans d�actuació
del Consorci.

i) La gestió, custòdia, conservació i admi-
nistració del patrimoni definit a l�article 6
d�aquests Estatuts.

j) Gestionar els recursos financers del Con-
sorci, en allò referent a l�ordenació i execu-
ció dels ingressos i de les despeses, i a la
contracció de les obligacions econòmiques,
d�acord amb el pressupost aprovat.

k) Preparar la documentació dels assump-
tes que s�hagin de sotmetre a la consideració
del Consell Rector i de la Comissió executi-
va, i informar sobre qualssevol aspecte
necessari per a l�adequat exercici de les seves
competències.

l) Concertar i signar els compromisos
necessaris per al funcionament del Consorci,
en el marc del que determini el Consell Rec-
tor i, en especial, signar els convenis i d�al-

tres instruments de col·laboració amb entitats
públiques i/o privades.

m) Elaborar l�avantprojecte de pressupost
anual del Consorci i elevar-lo a la Comissió
executiva; així com elaborar l�informe sobre
els comptes anuals i la proposta de liquidació
del pressupost vençut.

n) Elaborar l�avantprojecte de pla anual
d�actuació i elevar-lo al Consell Rector a
través de la Comissió executiva.

o) Elaborar el projecte de memòria anual
d�activitats.

p) Exercir i adoptar en cas d�urgència i
donant compte a la Comissió executiva i al
Consell Rector, tota classe d�acords, accions,
excepcions, recursos i reclamacions judicials
i administratives en defensa dels drets i inte-
ressos del Consorci.

q) Exercir les altres funcions que li delegui
el Consell Rector i la Comissió executiva,
d�entre les de naturalesa delegable.
Article 30. Consell de direcció

1. El conseller delegat o consellera delega-
da comptarà amb l�assistència del Consell de
direcció el qual té com a funció essencial
donar-li suport en l�exercici de les seves fun-
cions.

2. El Consell de direcció el presideix el
conseller delegat o consellera delegada el
qual podrà delegar la presidència en el o la
gerent.

3. La Comissió executiva del Consorci
nomenarà els membres del Consell de direc-
ció.
Article 31. El o la Gerent

1. El Consell Rector podrà nomenar un o
una gerent i formalitzarà un contracte amb
ell, en el que s�especificaran les condicions
del seu nomenament, remuneració i durada
del seu càrrec.

2. El o la gerent tindrà les funcions que li
atribueixi el Consell Rector, la Comissió exe-
cutiva i aquelles que li delegui el conseller
delegat o consellera delegada.

CAPÍTOL IV. MODIFICACIONS DELS ESTATUTS,
ADHESIÓ, SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

Article 32. Modificació dels Estatuts
1. La modificació dels Estatuts es realitzarà

pel Consell Rector.
2. Qualsevol modificació dels estatuts s�ha

d�aprovar per els dos terços dels membres del
Consell Rector i l�ha de ratificar cadascuna
de les institucions consorciades.

3. La modificació dels estatuts no és efecti-
va fins que la proposta que aprova el Consell
Rector no la ratifiquin totes les institucions
que formen el Consorci.

4. L�adhesió o separació d�institucions en
el Consorci dóna lloc automàticament a l�ini-
ci d�un procés de modificació estatutària, que
es realitza en els termes esmentats en els
apartats precedents.
Article 33. Adhesió de noves institucions

1. Es poden adherir al Consorci altres
administracions o entitats públiques o priva-
des, sense finalitat de lucre, que tinguin
interès en col·laborar en l�assoliment dels

objectius del Consorci, així com efectuar les
aportacions o prestar els serveis que en cons-
titueixen el seu objectiu.

2. L�acord d�adhesió de nous membres
s�ha d�aprovar per els dos terços dels mem-
bres del Consell Rector, i l�ha de ratificar
cadascuna de les institucions consorciades
Article 34. Separació del Consorci

1. En el cas que alguna de les institucions
que formen el Consorci resolgui separar-se�n,
aquest pot continuar vigent, si així ho acor-
den les restants institucions.

2. El Consorci queda automàticament dis-
solt, en el cas que sigui l�Administració de la
Generalitat de Catalunya qui decideixi sepa-
rar-se�n.

3. En tots els casos, per a la conformació
de la voluntat de l�òrgan per determinar la
continuïtat o dissolució del Consorci, s�ha de
procedir d�acord amb la legislació vigent, en
la forma establerta en aquests estatuts i en
especial, a allò que disposa l�article prece-
dent.

4. Els requisits per a la separació del Con-
sorci són:

a) Notificar formalment la decisió, davant
el Consell Rector, amb un preavís de sis
mesos.

b) La institució que se separi ha d�estar al
corrent dels seus compromisos assumits ante-
riorment a la proposta.

c) La institució que se separa ha de garan-
tir la liquidació de les obligacions aprovades
fins al moment de la separació.

5. En el cas que s�acordi la separació del
Consorci, s�ha de procedir a la liquidació
parcial dels drets, les obligacions i els béns
propis del Consorci, així com a la reversió de
les obres o de les instal·lacions existents, a
favor de les institucions consorciades, d�a-
cord amb les normes establertes en l�article
següent.
Article 35. Dissolució del Consorci

1. El Consorci es dissol per acord dels dos
terços dels membres del Consell Rector i l�ha
de ratificar cadascuna de les institucions con-
sorciades; o bé per les circumstàncies previs-
tes a l�article 34.2 d�aquests Estatuts.

2. L�acord de dissolució determina la
forma de com s�ha de procedir a la liquidació
dels drets, obligacions, i els béns propis del
Consorci i a la reversió de les obres o de les
instal·lacions existents, a favor de les institu-
cions consorciades, d�acord amb les direc-
trius següents:

a) Els béns adscrits o cedits en ús per les
institucions integrants del Consorci, han de
retornar al seu ple domini.

b) L�Administració de la Generalitat Cata-
lunya ha de procedir a designar, a través del
Departament competent en matèria de salut i
previ acord amb l�Ajuntament de Barcelona,
una comissió liquidadora constituïda per tres
pèrits de reconeguda solvència professional,
que no hagin estat vinculats al Consorci
durant els darrers cinc anys anterior a la seva
designació. Aquesta comissió ha d�elevar a
les administracions consorciades una propos-
ta sobre el procediment per a la formalització
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de dissolució del Consorci.
c) El procés de liquidació del Consorci no

pot suposar la paralització de la prestació
assistencial i docent. L�Administració de la
Generalitat de Catalunya, ha d�adoptar les
mesures necessàries per tal de garantir la
continuïtat del servei i les funcions, garantint
també la continuïtat dels llocs de treball del
personal del Consorci, sens perjudici de
mantenir el caràcter autònom del Consorci
fins que es dugui a terme la liquidació.

d) La constitució de la comissió liquidado-
ra no implica l�alteració del funcionament
dels òrgans del Consorci, llevat de les atribu-
cions del Consell Rector previstes en l�article
15, apartats 1, lletres e), i), k), l), n) i l�apartat
2 del mateix precepte d�aquests Estatuts.
Disposicions transitòries

Primera.- El personal funcionari de l�Ajun-
tament de Barcelona procedent de l�antic Ins-
titut Municipal d�Assistència Sanitària que
passi a prestar serveis en el Consorci man-
tindrà la situació de servei actiu a l�Adminis-
tració d�origen, d�acord amb el què disposa
l�article 191 del Reglament de personal al
servei de les entitats locals.

Segona.- La instrucció i resolució dels
expedients sancionadors del personal funcio-
nari a què es refereix la disposició transitòria
precedent correspon al Consorci, llevat que
la proposta de resolució comporti la suspen-
sió del servei, en quin cas haurà de ser impo-
sada per l�òrgan competent de l�Ajuntament
de Barcelona.

Tercera.- Al personal laboral de l�extint
Institut Municipal d�Assistència Sanitària se
l�aplicarà el mecanisme de successió d�em-
presa, en el termes de la legislació laboral
vigent.

Quarta.- L�actual conveni col·lectiu del
personal laboral de l�Institut Municipal d�As-
sistència Sanitària mantindrà la seva vigència
fins el 31 de desembre de 2009. Finalitzat
l�àmbit temporal de l�esmentat conveni
col·lectiu es mantindran les mateixes condi-
cions de treball fins que s�assoleixi un nou
acord de conveni col·lectiu.

Per a les noves contractacions del personal
que faci el Consorci regiran les condicions de
treball a què fa referència el paràgraf prece-
dent
Disposició addicional

Primera.- En l�adopció d�acords del Con-
sell Rector a què es refereix l�article 22.2 i
per tal de determinar el còmput de vots favo-
rables per assolir les dues terceres parts, es
tindran en compte les fraccions iguals o
superiors a 0,50 que es corregiran per excés.
Disposició Final

Primera.- A partir de la constitució del
Consorci, s�extingeix l�Institut Municipal
d�Assistència Sanitària i aquell se situa en la
posició jurídica de l�Institut i, per tant, se
subroga en tots els seus drets i obligacions,
així com en la posició que el referit Institut
ostenti en qualsevol societat, fundació o
altres entitats amb personalitat jurídica en les
quals hi participi directament o indirecta-

ment.
Barcelona, 3 de febrer de 2010.
El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès.

022010003285
A

Begues

EDICTE

Per resolució de l�Alcaldia de data 4 de
desembre de 2009, s�ha nomenat el Sr. Álva-
ro López Mormeneo policia local amb caràc-
ter interí per un termini de sis mesos poder
cobrir les necessitats de l�actual plantilla de
la policia local.

Es fa públic per a general coneixement.
Begues, 28 de gener de 2010.
El Secretari Interventor acctal., Francesc

Almansa Díez.

022010003147
A

Begues

EDICTE

Per resolució de l�Alcaldia de data 30 de
novembre de 2009, s�ha nomenat la Sra. Ana
M. Martínez Sánchez policia local amb
caràcter interí per un període màxim de sis
mesos poder cobrir les necessitats de l�actual
plantilla de la policia local.

Es fa públic per a general coneixement.
Begues, 28 de gener de 2010.
El Secretari Interventor acctal., Francesc

Almansa Díez.

022010003148
A

Begues

EDICTE

Per resolució de l�Alcaldia de data 1 de
gener de 2010, s�ha contractat la Sra. Esther
Rufas Mas mitjançant un contracte d�obra o
servei determinat a temps parcial.

Es fa públic per a general coneixement.
Begues, 15 de gener de 2010.
El Secretari int. acctal., Francesc Almansa

Díez.

022010003150
A

Les Cabanyes

ANUNCI

Aprovat inicialment el projecte d�obra
anomenat �Urbanització i arbrat del C/ Deu�
en sessió del Ple de la Corporació municipal
de data 27 de gener de 2010, es sotmet a
informació pública per termini de trenta dies,

comptat des de la darrera inserció d�aquest
anunci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de
Barcelona i als taulers d�anuncis d�edictes de
l�ajuntament i pàgina web municipal, al
decurs del quals es podran presentar recla-
macions i acabat el qual i si no es presenten
reclamacions, aquesta resolució serà definiti-
va.

L�anunci d�aprovació definitiva caldrà
exposar-ho al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya i Tauler d�edictes Munici-
pals i pàgina web de l�Ajuntament.

Les Cabanyes, 2 de febrer de 2010.
L�Alcalde, Francesc R. Olivella Pastallé.

022010003187
A

Cabrils

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament de Cabrils, en la
sessió de data 28 de gener de 2010, va adop-
tar l�acord d�aprovar inicialment el Regla-
ment municipal de participació ciutadana i
sotmetre�l a informació pública per un perío-
de de trenta dies.

En compliment del tràmit d�informació
pública, els acords esmentats i el text del
Reglament es poden consultar a les oficines
municipals tots els dies feiners, entre les 9:00
i les 14 hores, durant el termini de trenta dies
hàbils a comptar des de la data de publicació
del darrer anunci. Aquest mateix Anunci es
publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el diari El Punt i al tauler d�e-
dictes de la corporació, als efectes de presen-
tació de suggeriments.

Les reclamacions i al·legacions es poden
presentar davant l�Ajuntament dintre del
mateix termini d�informació pública, per
qualsevol dels mitjans que permet la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

Si no s�hi presenta cap reclamació ni
al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat
definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat
de la seva publicació, tal com disposen l�arti-
cle 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d�abril,
municipal i de règim local de Catalunya, i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, regulado-
ra de les bases del règim local, en concor-
dança amb l�article 66 del ROAS.

Cabrils, 2 de febrer de 2010.
L�Alcalde, Joaquim Colomer Godàs.

022010003188
A

Calaf

ANUNCI

En compliment d�allò que disposa l�article
37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s�aprova el Reglament d�obres i serveis




