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Diputació de Barcelona

AREA D'ACCIÓ TERRITORIAL I
MEDI AMBIENT
ANUNCI D'INFORMACIÓ PÚBLICA

El PIe de la Diputació -de Barcelona, en
sessió de data 22 de desembre de 1994, adop~
ta I'acord d'exercir la iniciativa pública per
a la promoció i comercialització de productes
',_ agroalimentaris, artesanals, objectes record,
publicacions i altres; prodults i relacionats
_ amb el Parc Natural de Montseny, a través
d'una marca de garantia de qualitat, per a
tal de desenvolupar el sector terciari o de
serveis.
Aquesta ,iniGiativa s'exerceix a I'empara de
l'article 128.2 de la Constitució Espanyola i
en la forma prevista a I'artiele 227 de la Llei
8/1987 Municipal í de Regim Local de
Catalunya.
Per la qual cosa, s'obre un període d'informació pública pel terminide 30 dies naturals, a comptar des de l'endema de la inserció
d'aquest anunci al BU1LLETÍ OFICIAL de la
província, per tal que la memoria justificativa
de I'activitat esmentada pugui ésser examinada al servei de Pares Naturals, carrer Urgell
187, Edifici del Rellotge, 3ª planta, en horari
de 10.00 a 14.00 hores, als efectes que efs
particulars i les entitats que ho considerin
pertinent puguin formular observacions.
Barcelona, 27 de desembre de 1994. - El
Secretari d'Assumptes Generals (firma. ilegible).

C-95/1374-17 d

CONSORCI DE GESTIÓ
CORPORACIÓ SANITARIA
ANUNCl

La Diputació de Barcelona i I'Hospital CHnic i, Provincial de Barcelona, en data 16 de
desembre de 1992, constituiren formalment
el Consorci de Gestió Corporació Sanitaria,
a I'empara del previst a I'artiele 87 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
del' Regim Local i a1s artieles 252 i següents
de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal
i de Regim Local de Catalunya.
Per la qual cosa, s'escau procedir a la publicació del text íntegre deis estatuts pels quals
haura de regir-se el Consorci esmentat:
PROPOSTA D'ESTATUTS
TÍTOLI
Disposicions generals
Artiele 1. Constitució i naturalesa.Jurídica.
Amb la denominació «Consorci de Gestió,
Corporació Sanitaria» es constitueix un consorci a I'empar del que preveuen I'artiele 87
de la Llei 7/85 de Bases de Regim Local
de 2 d'abril i els articles 252 i següents de
la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i de
Regim Local de CatalunYa.

El Consorci és una entitat amb personalitat
jurídica propia, integrada voluntanament per
la Diputació d y Barcelonai l'Hospital Clinic
i Provincial de Barcelona per dirigir coordinar
la gestió de I'Hospital Casa de Maternitat,
I'Institut de Bioquímica Clínica i deis centres
i serveis que s'hi adscriguin o crei el propi
consorcio
1.3 El Consorci podra ser ampliat amb
I'admissió d'altres entitats públiques o privades sense finalitat de lucre interessades en
la consecució de les finalitats del Consorci,
que vulguin col'laborar en els seus objectius
i efectuar les aportacions i prestar els serveis
queen constitueixen I'objectiu.
L'acord d'admissió de nous membres haud de ser adoptat per la Junta de Govern
d'acord amb el proeediment previst en
aquests Estatuts, i formalitzat en un conveni
d'adhesió on s'especificaran les condicions
d'integració i les seves obligacions així com
l'acceptació deIs presehp; Estatuts:
Artiele 2.
La seu del Consorci sera a la ciutat de
Barcelona, a la Travessera de les Corts,
131-159, a I'edifici de I'Hospital Casa de
Maternitat. Nogensmenys, per acord de la
Junta de Govem podra ser modificat el
domicilio
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e) Tot el que estigui direetament i indirecta
relacionat amb els objectius esmentats antcriorment i que acordi la Junta General del
Consorci.
f) La gestió i prestació deis serveis sanitaris
corresponents a les arees de Medicina interna, Cirurgia General, Obstetricia i Ginecologia i Pediatria que es despleguin a l'Hospital
Casa de Matemitat i la deIs laboratoris d'analisis elíniques de l'Institut de Bioquímica
Clínica.
Arribat el cas que sigui possible, les funcions del Consorci es podran fer extensives
a d'a1tres prestacions propies o alienes deIs
integrants de l'Ens relacionades amb l'area
de les Ciencies de la Salut.
g) La contractació amb tercers de les prestacions que realitzi el Consorci.
h) La promoció d'activitats relacionades
amb I'ambit de les Ciencies de la Salut.
5.2 Les finalitats esmentades les po<;ira portar a terme el propi Consorci, els organs de
gestió dotats de personalitat jurídica propia
que ells crei o bé aquells que s'hi adscriguin.
TíToLII
Organs de govem
Capítol I

Disposicions generals

Artiele 6.
El Govem i l'Administració de Consorci
Article 3.
s'exercid pels organs següents,:
El Consorci en tant que ens públic de
a).La Junta de Govem.
caracter associatius; voluntari i constitult per
b) El President.
temps indefinit, es regeix per aquests Estatuts,
c) El Vice-president.
pels Reglaments Interns.que regulin la seva ...
d) El Gerent i el Gerent-Adjunt.
organització, funcionament i I'ordenació de
.. Capítol JI
les diverses activitats, i per les disposicions
De la'¡unta de Govem
legals que li siguin aplicables.
Artiele 7.
Artiele 4.
La Junta de Govem és l'organ coHegiat
El Consorci regulat en aquests Estatuts
que exerceix el govem i admínistració supeconstitueix una entitat jurídica pública, de
rior del Consorcio
- caracter associatiu, dotada de personalitat
. Artiele 8. Composició.
jurídica plena i independent de la deIs seus
8.1 La Junta de Govern del Consorcí és
membres, amb tota la capacitat jurídica de
de caracter paritari i es compon d'un maxim
dret públic i privat que requereixi la realitde sis membres, nomenats i substitults lliuzació deIs seus propis objectius.
rement per les institucions integrants del
En conseqüencia, el Consorci, per mitja
_
Consorci.
deis seus organs representatius, a més de les
Els representants de la Diputació de Barfacultats que com a subjecte actiu de l'Adcelona seran designats per ia Comissió de
ministració pública li corresponen, podra
Govern
de la Diputació, i els de l'Hospital
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, graClinic per la seva Junta de Patronat.
var i alienar tota mena de béns, celebrar con8.2. DeIs vocals de la Junta, un sera el
tractes, assumir obligacions, iriterposar recurPresident i uri altre el Vice-president.
sos i exercir les accions que preveu~n les Ileis.
8.3. Els nomenaments tindran una durada
Artiele 5.
de tres anys, i podran ser reelegits indefi5.1 Constituexen objectius específics del
nidament, pel mateix període de temps.
Consorci els següents:
8.4. Quan el Consorci s'ampli'j per l'ada) L'assistencia sanitaria i socio-sanitaria
missió de noves institucions o entitats, en el
vinculada a la xarxa d'assistencia primaria i
corresponent. acord de la Junta de Govern
coordinada amb els diversos nivells sbcio-sas'especificara la nova composició de la Junta
nitaris.
i el nombre de representants que assigna a
cada institució o entitat. Les noves institub) La docencia, relacionada amb la sanitat
i les Ciencies de la Salut.
cions o entitats que puguin incorporar-se al
Consorci designaran els seus representants a
c) Les activitats d'investigació, estudi i
la Junta i ho comunicaran a la Junta de
divulgació cultural, relacionades amb la saniGovern.
tat i les Ciencies de la Salut.
d) La participació en programes i camArtiele 9. Atribucions.
panyes en materia de salut pública i medicina
9.1. Són qtribucions i funcions de la Junta
de Govern del Consorci les scgüents:
preventiva adre~aáes a la població.
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9.1.1. Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci dins els objectius estatutaris ~'.aprova: 7~~ i els ,¡IjlilS ~00f
fS~' aoo com e s seus programes e
esenvo upament.
9.1.2. Aprovar anualment el ~~t~t
gllíJjw del Consorci, que ineloura e e ~
organs de gestió que es crein o s'adscriguin.
9.1.3. ~p~ova.r, anualment tl'invíWW
,¡~.
i els resultats
de l'exerCICI anterior global incloent el deIs organs
de gestió que es crein o s'adscriguin.
9.1.4. Aprovar el Re
e t
el
Consorci i e or a
ent
nSOTCl.

~.5. Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els concerts amb el Servei
Catala de la Salut o altres entitats públiques
o privades,

.9.1..6.

A:r'2* J?law d'im¡ewWffi¡es,

d'¡nsta,'Iif-_~ __e

servelS.

9.1.. provar 1

"',
rci
i del'
hi
scn
utih
s en
Dre.
~. Aprovar les condicions generals d'ac- cés als !loes de treba!l i als carrees directius,
regim de prestació de funcions, plantilles i
remuneracions, i els Acords Marc ¡convenís
coHectius de treba!l, tenint en compteel que
estableixenaquests Estatuts i la legislacio que
resulti d'aplicació.
9.1.9.. Nomenar i separar els carrees de
Gerent, del Gerent-Adjunt, i, a proposta del
Gerent, altres carrecs directius del ConsOrcio
9.1.10. Acordar l'exigencia de responsabilitats deis titulars i membres pels organs de
go:vem i d'administració del Consorci.
9.1.11. Aprovar les variacions pressupostaries que sobrepassin la xifra que la Junta
mateixa estableixi durant l'exeÍ'cici.
9.1.12. Aprovar la contractació d'obres,'
serveis i subministraments de durada i quantia ~uperior a la que flO la Junta, i resbldre
les qüestions incidentals d'aquests contractes.
9.1.13. Acordar les operacions de crectit.
.9.1.14. Fixar els criteris d'ordenació de
pagaments i assignar, en aquesta materia, les
atribucions del President, del Gerent i d'altres
directius del Consorci, i autoritzarTexecució
d'auditories extemes.
9.1.15. Adoptar els acords d'adquisició,
d'alienació i de gravamen deis béns irnmobles
i, fins al límit de garantia que flO la propia
Junta, deIs béns mobles consistents en aparells i instal'lacions que integren el patrimonio
9.1.16. A~ ~~~ ~
¡¡¡¡n¡iii~
SfO

!7

~rr%!Th I:it¡i¡;iS

rm4

9.1.17. Aprovar el regim d'admissió de
nous membres del Consorci d'acord amb el
que estableixen els artieles 8.4 i 13.3 d'aquests
Estatuts.

9.1.19. Aprovar les propostes de modificació d'Estatuts, que, én. els sUpOsits contemplats en l'artiele 13.3, hauran de sotmetre's
a la ratificació de les institucions i entitats
que integren el Consorcio
9.1.20. Exercitar tata mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reelamacions judicials i administratives en defenda deIs drets
i deIs interessos del CÁ)nsorci, sens perjudici
de les facultats reconegudes en cas d'urgencia
a l'article 15.2 d'aquests Estatuts.
9.1.21. Ampliar les activitats del Consorci
d'acord amb el que estableix l'article 5.l,e)
d'aquests Estatuts.
.
9.1.22. Aprovarles tarifes en relació als
serveis que es prestirt directament a particulars.
9.1.23. Crear altres oJigans d.eLCoP§Q~.
9.1.24. Demgarfacultats que Ji siguin propies, i que no li siguin expressament reservades en aquests Estatuts, a favor deis altres
organs de gQvem del Consorci.
9.1.25. Constituir comissions o comites
amb les funcions que els siguin delegades
específicament, en l'flmbit de les seves competencies, així com les d'assessorament.
.9.1.26. Adoptar les disposicions i mesures
adeqüades per a la millar organització i funcionament del Consorci.
9.1.27. Determ'
gestió de I
ci
pe
a
CIO e es seves fmalitats.
. *fU§. rotes aqueHes no atn6u!tles exp'essament á al tres organs.
9.2. En cap cas la Junta podra delegar les
funcions indicades a I'artiele 9, apartats 1,
2, 3, 4 (pe! que fa referencia al Reglament
general del Consorci); S, 7, 8, 9, 11, 13, 14,
15,17,18,19,21,23.
Article 10.
La Junta de Govem es reunidl en sessió
ordinaria amb la periodicitat que acordi la
propia Junta i almenys dues vegades a ¡'any.
En sessió extraordinaria es reunira sempre
que la convoqui el President, per iniciativa
propia o a petició d'una tercera part deis
seus membres. En aquest últim cas la convocatoria s'haura de cursar en el termini
maxim de quinze dies.
Artiele 11.
La Junta s'entendra vhlidament constituida
sempre que, convocats en forma els seus
membres, hi concorrin la meitat més U.
Artiele 12.
La convocatoria de les reunions les. fara
el President del Consorci mitjan~t escrit
adrec;at al domicili de cada membre, amb vuit
dies d'anticipació a la data de la reunió, i
contindra expressió del !loc, data i hora de
la reunió així com l'ordre del dia, foni del .
qual no es podran prendre acords vhlids, llevat que a la reunió siguin presents tots els
membres i ho consenteixin unanimament.
En casos d'urgencia, la convocatoria es
fara, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació, bé per fax o mitjanc;ant qualsevol
altre procediment del qual en quedi constancia.
En aguest darrer cas, i un cop considerat
I'ordre del dia, la Junta haura d'apreciar, per
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unanimitat deIs presents, l'existencia d'urgencia. Si no es considera que hi ha urgencia,
es procedira a convocar novament la reunió
de la Junta d'acord amb el que preveu el
primer paragraf d'aquest artiele.
Artiele 13.
13.1. Els acords de la Junta de Govem
s'adoptaran pel vot de la majoria deis assis-

tents. En cas d'empat decidira el vot de qua,.
Iitat del President.
13.2. S'exceptuen del regim previst en rapartat anterior, els acords re!atius a la dotació
d'organs gestors del Consorci i a la modificació d'aquests Estatuts, que requeriran per
a la seva valida adopció el vot favorable de
les dues terceres parts deis membres de la
Junta de Govern en l'exercici del carrec.
13.3. Els acords relatius a l'admissió de
nous. membres en el Consorc~ a la modificació deIs objectius i a la dissolució o liquidació d'aquest ens, com també qualsevol altre
que comporti noves aportacions economiques
deIs membres,del Consorci, requeriran, a més
de la majoria qtialificada a que es refereix
l'apartat.anterior, la ratificació de les entitats
respectives que integren el Consorci.
Capítol III

President i Vice-president
1.4.1. El President de la Junta de üovern
sera designat per I'Hospital Clínic i Provincial,
i el Vice-president ho sera per la Diputació
de Barcelona, tots dos d'entre els membres
de la Junta de üovem del Consorcio
14.2. Les persones designades per als
carrees de President i Vice-president exerciran les seves funcions durant el terminide
tres anys, i podran ser reelegits indefinídament, pel mateix període de temps.
Artiele 15. Del President.
Corresponen al President de la Junta de
Govem les atribucions que a continuació
s'indiquen:
15.1. Exercir la representació institucional
del Consorcio
15.2. Exercir en cas d'urgencia les facultats
de realitzar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reelamacions judicials
i administratives en defensa deis drets i deis
interessos del Consorci. Haura de donar-ne
compte a la Junta General en la primera reunió que se celebri.
15.3. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els empats amb el
seu vat de qualitat.
15.4. Aprovar les habilitacions i supIements
de credits i les variacions pressupostaries que
no siguin competencia de la Junta de Govem.
15.5. Aprovar la contractació d'obres, serveis i subministraments la competencia de les
quals no correspongui a la Junta de Govem.
15.6. Exercir I'alta supervisió i vigilancia
de tots els serveis i activitats del Consorci
en I'exl(cució deIs programes d'actuació aprovats per la Junta de Govem.
15.7. Dictar les disposicions que consideri
adequades per al compliment deis acords de
la Junta.
15.8. Elevar a la Junta de Govem la documentació i els informes que es creguin
oportuns.
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15.9. Qualsevol altre assumpte de naturalesa analoga, així com les competencies que
li siguin delegades per la Junta de Govern,
entre les de naturalesa delegable.
15.10. Formular a la Junta els criteris i
els objectius que han d'informar els programes generals d'actuació i les ,propostes de
Reglaments d'organització, organigrama ,i de
la normativa de funcionament deis centres,
establiments i serveis del Consorci, així com
de qualsevol altí-a tematica o qüestió que sigui
d'interes per al bon funcionament del Consorci.
15.11. Constituir, amb caracter temporal,
comissions i comites amb funcions específiques en l'ambit de les seves competencies
i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-Ios.
15.12. Administrar el patrimoni i els béns
del Consorci segons les atnbucions que Ii
hagin estat assignades per la Junta de Govern
de conformitat amb que el preveu l'artiele
9.1.15 d'aquests Estatuts.
Artiele 16. Del VICe-president.
El Vice-president suplira el President i
n'assumira les atribucions 'en els casos de
vacant, d'absencia o de malaltia. Exercira, a
més, les funcions que Ii delegui el President
per escrit, de la qual cosa, aquest últim donara compte a la Junta de Govem.
Capítol IV
La Gerencia
Artiele 17:
, A proposta del President" la Junta de
Govern nomenara un Gerent, que sera I'organ executiu del Consorci.
La Junta de Govern ncimenara a proposta
del Gerent un Gerent Adjunt que també sera
considerat A1t Carrec del Consorci. Assisteix
el Gerent en la seva tasca i exerceix les funcions que li delegui el Gerent referents a
l'Hospital Casa de Maternitat i I'Institut de
Bioquímica Oínica, donant' compte a la
Junta.
'
Artiele 18.
El Consorci formalitzara un contracte amb
el Gerent en el qual s'especificaran les condicions del nomenament, les seves obligacions
i responsabilitats, la seva remuneració, el termini de durada i d'altres causes d'extinció.
En tot cas, la durada no excedira els cinc
anys, si bé podra prorrogar-se per voluntat
d'ambdues parts d'acord amb les disposicioÍls
legáis aplicables en la materia.
Artiele 19. Funcions.
Seran funcions del Gerent:
19.1. Excepció feta de la representació institucional i al més alt nivel!, Ii correspon la
representació del Consorci davant de les
administracions públiques, .les institucions i
els particulars.
19.2. Dirigir la gestió per tal d'assolir els
. objectius que defineixi la Junta de Govem.
19.3. Proposar a la Junta de Govern els
programes a lIarg termini, les estrategies i
els plans d'actuació del Consorci.
19.4. Proposar els programes anyals que,
d'acord amb els plans d'actuació aprovats,
han de complir cadascun deis centres i arees
funcionals que constitueixen el Consorcio
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19.5. Executar i fer complir els acords de
21.2. Les subvencions, auxilis, ajuts i donala Junta i les disposicions de la Presidencia.
tius, així com les aportacions que per qual19.6. Informar els programes d'inversions,
sevol títol rebi de, persones públiques o privades, físiqués 'o jurídiques.
deis projectes d'obres, d'instaHacions i de serveis, i tramitar els expedients deis projectes
21.3. Els rendiments deis serveis:
esmentats que hagi d'aprovar la Junta de
21.4. EIs credits i préstecs que s'obtinguin.
Govern, d'acord amb el que preveu I'artiele
21.5. Les cessions d'ús deis béns que facin
9.1.12.
les institucions 1entitats consorciades.
19.7. D'acord amb els criteris de la Junta
21.6. Els pry..ductes del seu patrimonio
de Govern, exercir la direcció del personal
21.7. Qualssevol áltres que puguin corresdel COnsorcio En particular, pot contractar,
pondre al Consorci, d'acord amb les lIeis.
sancionar i separar o rescindir les relacions
Artiele 22. El Pressupost del Consorcio
de treball' amb el personal flX, eventual, interí
22.1. La Junta de Govern establira i aproo de suplencies, de caracter laboral, aprovar
vara el pressupost anual d'ingressos i despeses
els ascensos de categoria del personal fix de
delConsorci abans del 31 de desembre de
caracter laboral i flXaf les remuneracions, les
cada any, per poder-lo aplicar a I'exercici ecofuncions i els trasllats del personal d'acord
nomic següent.
amb els criteris establerts per la Junta de
22.2. En el pressupost hi figuraran els conGovern.
ceptes següents:
19.8. Gestionar i drdenar els pagaments
22.2.1. Despesesde personal.
del Consorci de conformitat amb les atribu22.2.2. Despeses de béns corrents, de sercions establertes per la Junta de Govern i'
veis, de manteniment i de qualsevol altra desd'acord amb el que preveu I'artiele 9.1.14 d'apesa d'explotaciódeIConsorci.
.
quests Estatuts.
22.2.3. Previsions de finan'Oaffient. 22.2.4.
19.9. Vetllar per la millora deis metodes
Anlortitzacions.
de trebal! i per la introducció de les inno22,2.5. Inversió de béns immobles, d'insvacions tecnologiques adequades, així com
tal'lacions, d'utillatge i d'altres béns de conper la oonservació i el manteniment deis censum duradors necessaris per al millar desentres i de les seves mstal'lacions i equipaments.
volupament i prestació de serveis prQpis del
19.10. Assistir a les reunions de la Junta
Consorci.
amb veu pero sense vot.
22.2.6. Les transferencies per cobrir els
19.11. Preparar la documentació que, per
deficits pressupostaris deis brgans de gestió
mi~a del President, s'ha de sotmetre a conque crei o s'adscriguin al Consorci.
sideració de la Junta i informar de tot el
22.3. El regim comptable i de control econecessan per a I'adequat exercici de les seves
nomic s'adaptara a les disposicions vigents
GOmpetencies, particularment pel que fa a la
confecció i el compJiment del pressupost , en la materia que dicti la Generalitat, tot
mantenint els criteris del pla general de
anual, i als programes d'activitat, de quaJitat
comptabilitat adaptats als centres d'assistenassistencial, de docencia i de recerca.
cia sanitaria.
19.12. Les altres que la Junta i el President
Els fons del Consorci' seran custodiats
Ji deleguin, dins les seves respectives atridirectament en comptes bancaris, degudabucions.
'
ment auditats i oberts directament a nom del
'19.13. Informar periodicament a la Junta
Consorcio
de Govern sobre el funcionament i estat de
22.4. Dins del' primer trimestre de cada
la situació del Consorci.
any, el Gerent elevara al President de la Jurita
19.14. Presentar anualment a la Junta de
de Govern la liquidació pressupostaria global
Govern el balan" de la 'situació i la memoria
i per cadascun deis centres i organs de gestió
de l'exercici.
si s'escau, degudament auditades, així com
19.15. Qualsevol altra funció que resulti
la proposta de compte d'explotació de l'exer,del seu contracte o li encarregui la Junta de
cici anterior i I'inventari~balan" a 31 de
Govern.
desembre. La Junta de Govern aprovara els
TÍTOLIlI
comptes i balan"os dins del segon trimestre
Regim economico-financer
de I'exercici següent ál de refelincia, i en
donara compte immediatament a les entitats
Artiele 20.
consorciades.
20.1. El patrimoni del Consorci, que padra
22.5. La Junta de GQvern decidira la desconsistir en béns i drets de qualsevol e1asse,
tinació
deis romanents de I'exercici, que s'aquedara reflectit en l'inventari corresponent,
plicaran en primer !loc a .I'amortització de
que revisara i aprovara anualment la Junta
deutes del Consorci mateix, si s'escau.
de Govem.
22.6. La Junta de Govern fara realitzar,
20.2. Les' aportacions inicials de ,la Dipuanualment,una auditoria externa.
tació de Barcelona i de l'Hospital C1ínic i
TÍTOL IV
Provincial de Barcelona,' així com el regim
regulador deis drets inherents a aquestes es
Personal al servei del Consorci
regiran d'acord amb el Conveni signat entre
Artiele 23.
ambdues institucions.
23.1. La Diputació de Barcelona aportara
Artiele 21. Recursos.
al Consorci els recursos humans que actual21. Per a la reaJització deis seus objectius,
ment té assignades a I'Hospital Casa de
el Consorci disposara deis recursos següents:
Maternitat i I'Institut de Bioquímica Clínica,
21.1. Les aportacions realitzades per les
d'acord amb la relació que s'adjunta com
insti,tucions i les entitats consorciades.
annex n. A tot el personal se'l respectaran
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els drets de qualsevol elasse i naturalesa que
els correspongui.
.
El personal funcionari s'integrara en la
plantilla del persorial a servei del Consorci,
causant baixa en la plantilla i rehlció de Uoes
de treball de la Diputació de Barcelona, pero
mantenint la situació de servei actiu a la
Diputació de Barcelona, d'acord amb el previst a l'artiele 191 del Reglament de Personal
al servei de les Entitats Locals aprovat per
Decret 21411990 de 30 de julio!.
El personal laboral sera plenament integr¡¡t en l'ens consorcial, operant-se una sucessió d'empresa del Consorci Sanitári respecte
de la Diputació tal com preveu I'artiele 44
de I'Estatut deis TrebaUadors.
23.2. Les noves contractacions del Consorci es faran amb aplicació del dret laboral.
Artiele 24. Representació de personal del

Consord
1. Els funcionaris en servei actiu es regiran
per l'Acord de Condicions de Treball vigent
a la Corporació, i la seva representació sera
la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, a l'igual que per a la resta de funcionaris de la Corporació.
2. El personal laboral al servei del Consorci
eiegira el seu' propi organ de representació,
el qual negociara, amb el Oerent o amb qui
aquest delegui, les seves condicions de trebal!.
El pacte conveni que en resulti haura de ser
aprovat per la Junta de Oovem.
3. En relació als treballadors laborals fIXos
procedents de la Diputació de' Barcelona,
mel'ltrestant no siguin designats els esmentats
representants i aprovats els acords sobre les
seves condicions de treballs,' s'aplicaran les
normes que els regeixen actualment, i els
representants sindicals de la Diputació de
Barcelona ho seran, també, d'aquest persona!.
~ticJe

t_

a e

Res ~ e e e pesona unclonari de a
Diputació de Barcelona que s'integra en la
plantilla del Consorci, la DB exercira les funcions directament relacionades amb el servei
actiu que aquests mantenen.
En tot cas, correspon a la DB:
a) Mantenir l'expedient personal de funcionari de la DB.
. b) Fer la baixa de la plantilla, i de la relació
de lIocs de treball de la DB el funcionari
afectat.
c) La deelaració de les situacions administratives.
d) El reconeixement del temps ptestal a
I'administració pública' i la deelaració de
triennis.
•
e) Donar accés, en igualtat de condicions
que la resta de funcionaris de la Diputació,
a la convocatoria de trasllat i provisió de
carrees de comandament, considerant el
temps prestat al Consorci, analeg al prestat
á la Di utac"
e
onsorCl
n s en
materia de personal exerciran les funcions
relacionades directament amb la gestió i
dirccció del personal, que no hagin estat
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expressament reservades a la DB, d'acord
amb la següent relació:
1. Adscripció als diferents lIoes de treball,
així com efectuar les convocatories per a la
provisió de places vacants sense comandament i amb comandament.
2. Confeccionar el full de nomina i abonar
les retnbucions amb carrec al seu pressupost.
3. Retenir les quotes de previsió de la
MUNPAL, tant patronals com d'assegurat,
i ingressar-Ies mensualment a la Caixa de la
Diputació de Barcelona (Comptes no preSsupostaris) per a liquidar-les a la MUNPAL
en el moment que aquesta liquidació s'efectua per a tots els funcionaris de la Diputació.
4. Autorització per a I'assisténcia a cursos
i congressos.
5. Concessió de permisos i lIicencies.
6. Control horari i control de presencia.
7. Deducció proporcional de retnbucions
en aplicació de l'artiele 36 de la Llei de Pressupostos de l'Estat per a 1992.
8. Reducció de retnbucions en situació
d' incapacitat laboral transitoria.
9. Determinar la qualificació d'accident
laboral o "in itinere".
10.. Prop<?sar al servei de personal de la
Diputació de Barcelona ·Ia incoació d'ofici
d'expedients de jubilació per invalidesa.
11. Proveir les vacants accidentals produides pels funcionaris en la situació de baixa
tempora!.
12. Vacances.
13. Hores extraordinaries.
14. Ajudes economiques per a familíars
dismimiits.
15. Concessió de bestretes a compte de
retribucions.
16. Retencions judicials.
17. Executar les mesures en materia de
Seguretat i Higiene en el treball que els siguin
d'aplicació.
.
18. Expedir les certificadions derivades de
la relació de servei.
19. Resolució deIs recursos de reposició
derivats de la relació de dependencia funciona!.
, 20. Autorització de les Comissions de
Servei.
21. Concessió de premis per anys d'an.
tiguitat.
22. Inspecció i revisi s mediques.

3. Funciilii~WQj~~"
Hauran de ser compartides, de la forma
que s' especifica tot seguit, les següents funcions relatives a1s funcionaris:
a) Regim d'incompatibilitats:
Tantsi I'activitat desenvolupada al consorci és designada pel funcionari afectat com
principal o secundaria, l'organ competent en
materia de personal d'aquest haura de recaptar tota la informació necessaria per a determinar la compatibilitat o la incompatibilitat,
emetre l'informe preceptiu disposat per la
legislació sobre incompatibilitats i elevar a
l'organ competent de la DB la proposta per
a la seva resolució.
Només en el cas que de la resolució de
l'expedient d'incompatibilitat es derivi la
declaració d'exc.edencia per motiu d'incompatibilitat s'adrc<;ara una notificació dc la
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resolució al Servei de Personal de la DB per
ineloure-Ia en l'expedient del funcionari
afectat.
b) Regim disciplinari:
La resolució deIs expedients disciplinaris
incoats per faltes greus i molt greus comeses
pel personal procedent de la DB cOrrespondra a la Corporació Provincial, la qual així
matcix incoara l'cApcdient i designara l'instructor preferentment d'entre el personal del
Consorcio Els altres expedients seran incoats,
instruits i resolts pels organs competents del
Consorcio Es comunicaran al Servei de Personal de la DB les sancions de suspensió de
sou i feina, la del trasllat de 1I0c de treball
i la de separació de servei.
Orau personal:
El tramit per a la deelaració del grau personal deIs professiorí.a1s procedents de la.DB
correspondra en tot cas, al servei de personal
de la Diputació. .
L'organ competent del consorci haura d'emetre informe en relació al 1I0c o lIocs de
treball desenvolupats, nivell de eomplement
de destinació assignats i període de desen~
volupament.
d) Premis que atorga la MUNPAL per
matrimoni i natalitat i en 'general, gestions
d'interlocució amb aquesta mutualitat: la tramitació per a l'atorgament d'aquests premis
s'efectuara per compte del servei de personal
de la DB. El Consorci naura de donar trasllat
al servei de personal de la petició del funcionari i deIs acreditaments que fonamentin
la concessió deIs ajuts.
e) Incentiu per a la jubilació anticipada:
L'organ competent en materia de personal
del consorci haura d'emetre informe envers
la procedencia de concessió de l'incentiu, una
vegada hagi comprovat que es doni algun
deIs sUpOsits que preveu I'Acord MaFc.
L'esmentat informe sera trames al Servei
de Personal de la DB per a tramitar la concessió o denegaeió de l'ineentiu.
L'incentiu anira a carrec del pressupost de
laDR
f) Actualització de dades personals:
La variació de dades personals sera comunicada pels funcionaris al consorci, havent
d'assabentar aquest al servei de personal de
la DB, només les que afectin al domicili de
residencia
Artiele 26. El personal de l'Hospital Clínico
Segons resulti deIs corresponents estudis
i deIs pertinents plans d'empresa endegats,
I'Hospital Clínic designara el personal de la
seva plantilla que passi a desplegar la seva
'
activitat al Consorcio

TíTOLV
Impugnació deIs actes
Artiele 27.
D'acord amb el que disposa l'artiele 3 d'aquests Estatuts, el Consorci sera sotmes al
Dret públic i els seus actes podran ser impugnats en via administrativa davant la Junta de
Oovem del Consorci, d'acord amb les normes
de la Llei de Procediment Administratiu.
TíTOL VI

B.O.P. de Bafee
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Separació i dissolució
del Consorci

Artiele 28. Extinció.
28.1 El Consorci es dissoldra per acord
unanim deIs membres que I'integren, amb
les formalitats que assenyalen aquests Estatuts, per reducció de les entitats que el formen a una, o per impossibilitat legal o material de complir els seus objectius.
28.2. L'acord de dissolució determinara la
manera com s'ha de procedir a la liquidació
deis béns que pertariyen al Consorci i a la
reversió deis béns, les obres i les instal·lacions
existents, d'acord amb els criteris següents:
a) La Junta de Govem designara una
Comissió liquidadora, constituida per tres
perits de reconeguda solvencia professional
no vinculats al Consorci en els cinc anys anteriors a la seva designació, els quals elevaran
a la Junta de Govem del Consorci una proposta sobre el procediment per a la formalització de la dissolució.
b) En cap cas el procés de dissolució i
de liquidació del Consorci no podra suposar
la paralització, la suspensió o la no prestació
deIs serveis assistencials, sanitaris i docents
que porti a terme el Consorci. La Junta de
Govem del Consorci podra adoptar les mesures que cregui adients per garantir la continuitat d'aquests serveis, sens petjudici de
mantenir el caracter autonom del Consorci
fins al moment de liquidar-lo o de dissoldre'l.
c) A aquest efecte s'acorda la reubicació
del personal funcionari en servei actiu i laboral flX procedent de la Diputació de Barcelona, en les noves organitzatives que en
resultin.
Artiele 29. Separació d'un membre.
La separació del Consorci d'alguna de les
. entitats o institucions consorciades inicialment o posteriorment es podra portar a terme quan així estigui acordat pels seus respectius organs de govem, donant compte a
la Junta de Govem del Consorci amb un
pre-avís de sis mesos. L'entitat que se separi
haura d'estar al corrent deis seus compromisos anteriors i garantir la liquidació de les
obligacions aprovades fins al moment de la
•
separació.
Cas que la separació sigui aprovada, s'efectuara .la liquidació parcial seguint les
mateixes normes establertes a l'artiele anterior.
Artiele 30.
Respecte del personal, els seus drets han
de preservats en qualsevol circumstancia.
DISPOSIClONS TRANSITÓRIES

Primera. - La constitució del Consorci no
afectara. l'Oferta Pública d'Ocupació de la
Diputació per a 1992.
Així dones, el personal seleccionat prendra
possessió com a funcionari en practiques al
servei del Consorci.
Segona. - La constitució del Consórci no
menyscabalara els drets deis treballadors
labarals fixos de la Diputaeió de Barcelona
pel que fa al procés de funcionarització.
DISPOSICIó FINAL

El Consorci Sanitari de Gestió es subrogara en totes aquclles ohligacions i presta-
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cions de serveis relatives a l'Hospital de la
Casa de Matemitat· i Institut de Bioquímica
Clinica que tingui compromeses la Diputació
de Barcelona en virtut de pactes o convenis
anteriors i encara vigents.
Diligencia: S'estén per fer constar que els
presents Estatuts foren aprovats per majoria
absoluta, en sessió plenaria extraordinaria
celebrada per la Diputació de Barcelona en
data 17 de desembre de 1992.
Barcelona, 21 de desembre de 1992. - El
Secretari d'Assumptes Generals, Josep Maria
Esquerda i Roset.
C-94/49060-20 d

ORGAmSMEAUTONOMLOCAL
DE GESTIÓ TRIBUTARIA
ANUNCI

Oferta Pública d'Ocupació per a 1994 de
l'Organisme Autonom Local de Gestió Tri~
butaria de la Diputació de Barcelona. ' ,
Oferta Pública d'Ocupació aprovada pel
Pie de la Diputació en sessió de data 24 de
novembre de 1994.
Personal laboral
Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/1984:
B. Denominació: Tecnic Mitja d'Informatica~
Nombre de vacants: 1.
.
Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/1984:
C. Denominació: Tecnic Auxiliar d'Informatica. Nombre de vacants: 1.
Grup segons l'artiele 25 de la Llei 30/1984:
C. DenOri1inació: Tecnic Auxiliar de Gestió
Tributaria. Nombre de vacants: 5.
Barcelona, 22 'de desembre de 1994. - La
Gerent, Ángela Acin Ferrer.
C-95/1456-17 e

Área Metropolitana
de Barcelona

ENTITAT DEL MEDI AMBlE!'
ANUNCIO

Fijado el justiprecio correspondientt
finca número 4 del plano parcelari
expropiaciones afectada por el pro
«Colector Interceptor de la riera de
Cugat en lo términOs de Sant Cugat y
danyola del Valles», esta Entitat Met
litana deIs Serveis Hidraulics i del T
ment de Residus ha resuelto convocar ;
Josep Fant i Fatjó deis Xiprers, o a '
demuestre ser titular de la mencionada
para el próximo día 29 de diciembre de
a las 11 horas, en el Ayuntamiento de
danyola del Valles para porceder a efé
el pago.
.Significándose que no se admitirá I
sentación .sino por medio de poder
damente autorizado, ya sea genenil, )
especial, para este caso. Los intere
deberán identificar su persona con la
mentación oportuna y, en su defectc
el conociíniento directo que testifiqu
Alcalde o el Secretario del Ayuntam
Asimismo deberán acreditar la plellll
laridad y libertad .de cargas de la finca
tral afectada, mediante el correspon(
certificado de dominio y cargas, exp
por el Registro de la Propiedad. En su I
to el importe del justiprecio será consil
en la Caja General de Depósitos del I
terio de Hacienda.
'Lo que se hace público en este per
oficial para el conocimiento general
todos los interesados y efectos consigui
Barcelona, 9 de diciembre de 1994
Secretario general accidental (frrma ile
C-94/4829

ENTITAT DEL TRANSPOK
ANUNCI

El PIe di: l'Entitat del Metropolita
Transport, en sessió del dia 22 de des
de 1994, va acordar aprov)l.T inicialm
modificació de l'article 17.1 del Regl
Regulador del Servei Metropolita d
taxis.
De conformitat amb allo que dispo:
tiele 162.2 lIetra b) de la Llei 8/1987,
d'abril, Municipal i de Regim Local dé
lunya, es somet el referit expedient al
d'informació pública i audiencia als i
sats, pel terrnini de trenta dies, per t
puguin presentar reclamacionsi SI
ments.
L'expdient podra se consultat a la
taria de l'Entitat Metropolitana del
port, Carrer 62, número 18, de Bar,
els dics i horcs habils d'oficina.

