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Disposicions

DEPARTAMENT
DE SALUT

ACORD

GOV/10/2010, de 26 de gener, pel qual s’aprova la formalització d’un conveni de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat, mitjançant el Departament 
de Salut, i l’Ajuntament de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc 
de Salut de Barcelona i l’aprovació dels seus Estatuts.

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, a l’article 50.1 va disposar la 
creació de serveis de salut autonòmics, que havien d’integrar tots els centres, serveis 
i establiments de les distintes administracions territorials intracomunitàries, sota 
la gestió de la comunitat autònoma respectiva. L’apartat 2 d’aquest precepte va 
preveure l’adscripció funcional al servei autonòmic corresponent, sens perjudici 
que cada Administració pogués mantenir la titularitat dels centres.

En data 28 de desembre de 1987, es va formalitzar un conveni entre la Gene-
ralitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona en virtut del qual es van establir 
les bases per a l’organització dels serveis sanitaris de la ciutat de Barcelona, i per 
a la constitució d’un ens consorcial per dirigir i coordinar la gestió dels centres 
sanitaris de la ciutat, al qual s’adscriurien els serveis sanitaris de l’Ajuntament de 
Barcelona. Fruit d’aquest Conveni, l’any 1988 es va crear el Consorci d’Hospitals 
de Barcelona, actualment anomenat Consorci Sanitari de Barcelona, al qual es va 
adscriure l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, organisme autònom de caràcter 
administratiu que el mateix Ajuntament de Barcelona havia creat el 18 de març de 
1983. A partir de la data d’adscripció, el Consorci Sanitari de Barcelona va passar 
a exercir les funcions tuïtives que abans desenvolupava l’Ajuntament.

En coherència amb aquest procés, l’article 5, en relació amb la disposició transitòria 
primera de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària, va establir que con-
figuren el Servei Català de la Salut, entre d’altres, els centres, serveis i establiments 
de protecció de la salut i d’atenció sanitària dels ajuntaments que s’hi integrin o 
adscriguin funcionalment en els termes dels convenis corresponents, sens perjudici 
que puguin preservar el manteniment de la titularitat per a la corporació local.

El Departament de Salut, en el marc de les competències que li assigna la preci-
tada Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, ha d’establir els criteris, les directrius 
i les prioritats de la política de protecció de la salut i d’assistència sanitària i ha de 
vetllar per garantir una atenció integral de la salut, comprensiva tant de la promoció 
de la salut com de la prevenció de la malaltia. D’acord amb aquesta Llei, correspon 
al Servei Català de la Salut assegurar i garantir les prestacions dels serveis del 
sistema sanitari públic.

En aquest marc normatiu, que atribueix a la Generalitat de Catalunya la titularitat 
de la competència en matèria d’assistència sanitària i sociosanitària pública, i d’acord 
amb el que estableix l’article 103, apartat quart, de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, 
de la Carta municipal de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona establir 
els instruments de participació en la planificació, la gestió i l’avaluació dels centres, 
els serveis i els establiments, instal·lats a la ciutat, dependents del Servei Català de 
la Salut o l’organisme que desenvolupi les mateixes funcions.

La mateixa Carta municipal de Barcelona fa un reconeixement legal del Consorci 
Sanitari de Barcelona, i li atribueix la finalitat de dirigir i coordinar la gestió dels 
centres, els serveis i els establiments d’atenció sanitària i sociosanitària i els de 
promoció i protecció de la salut del municipi de Barcelona.

L’aprovació de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona, va possibilitar la creació d’una comissió mixta Generalitat de Catalunya 
- Ajuntament de Barcelona per iniciar un canvi en els plantejaments de rol que la 
ciutat de Barcelona havia d’exercir en matèria de salut i, concretament, en la pres-
tació de l’assistència sanitària a la ciutat través dels seus ens.
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La creació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona comporta la dissolució 
de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària, al qual succeeix, i n’assumeix la 
posició jurídica mitjançant la subrogació universal.

La Carta municipal de Barcelona estableix, a l’article 60.b), que la cooperació, que 
té caràcter voluntari, es pot fer, entre d’altres instruments, per consorci voluntari, 
entès com a ens associatiu amb altres administracions o entitats privades sense 
ànim de lucre.

L’article 55 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment 
i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, disposa que el 
Govern pot acordar la constitució de consorcis entre la Generalitat i altres admi-
nistracions públiques per a una finalitat d’interès comú o amb entitats privades 
sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic concurrents amb les de 
l’Administració.

La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya preveu la fórmula de gestió consorcial 
per a la gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments de protecció 
de la salut i d’assistència sanitària i sociosanitària.

L’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, estableix que una de les atribucions del Govern és crear, 
modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que depenguin 
de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords 
esmentats no requereixen una llei del Parlament.

Atès que s’ha dut a terme la tramitació que preveu l’Acord del Govern de 23 de 
setembre de 2008, pel qual s’aproven, entre altres, els criteris per a la creació i modi-
ficació d’entitats del sector públic de la Generalitat i per a la incorporació o presa de 
participacions en d’altres, per a la incorporació de determinades dades als sitemes 
d’informació corporativa de la Generalitat, i es fixen les directrius per a la tramitació 
de les propostes d’acord del Govern i altres actes relatius a fundacions;

A proposta de la consellera de Salut, el Govern de la Generalitat adopta el se-
güent

ACORD:

—1 Aprovar la formalització del Conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Salut, i l’Ajuntament 
de Barcelona per a la constitució del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que 
s’incorpora a l’annex 1 d’aquest Acord.

—2 Autoritzar la consellera de Salut perquè signi, en representació de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya, el Conveni esmentat.

—3 Aprovar els Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que s’in-
corporen a l’annex 2 d’aquest Acord.

—4 Aquest Acord s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
llevat del seu annex 1.

Barcelona, 26 de gener de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern
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ANNEX 2

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 Bar-

celona

CAPÍTOL II
Règims jurídics, materials i principis rectors (articles 5 a 11)

Article 5: Règim jurídic del Consorci
Article 6: Règim patrimonial
Article 7: Recursos
Article 8: Règim comptable i pressupostari
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 (articles 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 secretària del Consell Rector
Article 24: Funcions del secretari o de la secretària del Consell Rector
Article 25: Formalització i arxivament de les actes
Article 26: Naturalesa de la Comissió Executiva i règim
Article 27: Composició de la Comissió Executiva i sessions
Article 28: Funcions de la Comissió Executiva
Article 29: Conseller delegat o consellera delegada
Article 30: Consell de Direcció
Article 31: El o la gerent

CAPÍTOL IV
Modiicació dels Estatuts, adhesió, separació 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
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

DISPOSICIÓ FINAL

Estatuts del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Denominació i naturalesa

Amb la denominació de Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (d’ara endavant, 
el Consorci) es constitueix un consorci en el qual participen l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del departament competent en matèria de salut, 
i l’Ajuntament de Barcelona.

El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats 
públiques o privades que vulguin col·laborar amb les finalitat del Consorci, efec-
tuar les aportacions o prestar les activitats que en constitueixin l’objectiu. L’acord 
d’admissió de nous socis requerirà la majoria que preveu l’article 34 i comportarà 
l’establiment del seu percentatge de participació, així com la inclusió de les modi-
ficacions que corresponguin efectuar a aquests Estatuts.

Article 2
Domicili i centres

1. El domicili del Consorci és l’Hospital del Mar, passeig Marítim, 25-29, de 
Barcelona. Això no obstant, per acord del seu Consell Rector, aquest domicili 
podrà ser canviat.

2. El Consorci està format, inicialment, pels centres i dispositius següents:
L’Hospital del Mar.
L’Hospital de l’Esperança.
L’Institut Municipal d’Investigació Mèdica.
El Centre Fòrum de l’Hospital del Mar.
El Centre Peracamps.
L’Escola Universitària d’Infermeria del Mar.
L’Escola de Formació Professional Bonanova, Branca Sanitària.
El Centre de Salut Mental de Sant Martí i el Dispensari de Toxicomanies de la 

Barceloneta.
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 Consell 

Rector.

Article 3
Objecte i funcions

1. L’objecte del Consorci és la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i 
de desenvolupament del coneixement, així com la participació en programes de 
promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de malalties i recerca, principalment 
en l’àmbit territorial 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, domiciliària i hospitalària.
d) L’atenció sociosanitària i de dependència.
e) L’atenció psiquiàtrica, la promoció, protecció 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 recerca, la formació, la bioètica, els sistemes d’informació 
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i d’impuls al desenvolupament de les tecnologies 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 
directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en dret. Per 
al desenvolupament de les seves activitats el Consorci pot formalitzar convenis de 
col·laboració amb altres institucions especialitzades.

Article 4
Personalitat jurídica

1. El Consorci té personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres 
i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, i pot, en conseqüència, 
realitzar actes d’administració i disposició de béns, formalitzar contractes, assumir 
obligacions, interposar recursos i, en general, tots els actes necessaris per aconse-
guir, d’acord amb la legislació aplicable en cada cas, els objectius que estableixen 
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 desenvolupar els professionals 
que prestin els seus serveis.

3. El règim de participació de les administracions públiques consorciades en la 
gestió i el finançament del Consorci és el que estableix el Conveni de col·laboració 
del qual aquests Estatuts formen part.

4. D’acord amb el que preveu l’article 104.1 de la Llei 22/1998, de 30 de de-
sembre, de la Carta municipal de Barcelona, el Consorci actua en l’exercici de les 
seves funcions subjecte a la coordinació del Consorci Sanitari de Barcelona en els 
termes que estableix l’article 26.1 dels seus Estatuts, aprovats pel Decret 215/2002, 
d’1 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 desplegament d’aquests 
i per les disposicions legals que li siguin d’aplicació.

Article 6
Règim patrimonial

1. El patrimoni del Consorci està integrat per tota mena de béns mobles i immo-
bles, i drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració econòmica, sense 
altres limitacions que les que estableixen 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’Administració 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, el títol jurídic, els límits a la 
disposició i la resta de les característiques que es determinin en cada cas.

4. El règim jurídic del patrimoni del Consorci, i en especial, el relatiu als béns 
de domini públic, és el que estableix la normativa de patrimoni de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya.
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5. En cas de dissolució del Consorci, i pel que fa a la liquidació patrimonial, 
s’aplica el règim que preveu l’article 35.2 d’aquests Estatuts, en allò que afecta el 
patrimoni 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 administracions consorciades i les que 
realitzin els centres i les entitats que s’adhereixin al Consorci.

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 

les entitats que s’adhereixin al Consorci.
f) Els productes del seu patrimoni.
g) Els fons del Consorci, que són custodiats en comptes bancaris oberts direc-

tament a nom del Consorci.
h) Qualsevol altre que li pugui correspondre.
2. Les cessions o donacions que efectuen les persones físiques o jurídiques 

privades no poden comportar una contraprestació assistencial a l’efecte.
3. La realització per part del Consorci d’operacions d’endeutament de qualsevol 

modalitat requerirà l’autorització prèvia del Govern o del Departament d’Econo-
mia i Finances, sens perjudici del compliment necessari d’aquells preceptes de la 
normativa de finances públiques que li resultin d’aplicació.

Article 8
Règim comptable i pressupostari

1. El règim comptable s’adaptarà a les disposicions vigents en la matèria que 
dicti l’Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Pla de comp-
tabilitat pública, sens perjudici que aquest sistema també integri mecanismes de 
comptabilitat adaptats als centres d’assistència sanitària.

2. El sistema general de control econòmic i financer del Consorci és el que disposa 
l’article 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 desembre de cada any, que comprèn 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 i de manteniment, i qualsevol altra 

despesa d’explotació del Consorci.
c) Previsions de finançament.
d) Amortitzacions.
e) Despeses d’inversions de béns immobles, d’instal·lacions, d’instrumental i 

d’altres béns comuns duradors necessaris per al desenvolupament i la prestació 
dels serveis, atenent en la distribució, com a mínim, el manteniment dels nivells 
de qualitat.

4. Dins el 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 liqui-
dació 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 els sis mesos següents 
al tancament 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’apli-
caran en primer lloc a l’amortització dels deutes del Consorci mateix, si escau.
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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 administracions públiques consorciades podran 
adscriure 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’aplicació en cada moment 
atenent la seva procedència i la naturalesa de la seva relació d’ocupació.

2. La selecció del personal s’ha de dur a terme mitjançant una convocatòria 
pública, d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat , així com 
la resta de principis establerts a la normativa bàsica d’aplicació general.

3. El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves 
funcions. El seu nombre, les categories i les funcions quedaran reflectits a la plantilla 
que aprovi el Consell Rector.

Article 10
Règim de contractació

1. El règim jurídic aplicable a la contractació del Consorci és el que estableixen la 
normativa de contractes del sector públic i la resta de normes estatals i autonòmiques 
que la despleguen. El Consorci té la condició de poder adjudicador als efectes que 
preveu la legislació sobre contractació del sector públic.

2. Les competències que la referida norma atribueix a l’òrgan de contractació 
corresponen a la Comissió Executiva, d’acord amb el que disposa l’article 28.b) 
d’aquests Estatuts, sens perjudici del que estableix l’article 29.f).

3. El Consorci té, així mateix, la condició de mitjà propi instrumental i servei 
tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com de les entitats que en depenen o hi estan vinculades i que tenen 
la consideració de poders adjudicadors. El Consorci està obligat a realitzar, d’acord 
amb les instruccions fixades unilateralment per qui fa l’encàrrec, els treballs que 
li encarreguin els diferents departaments i els ens i les entitats que en depenen o 
hi estan vinculats.

Les relacions del Consorci amb els departaments i els ens i les entitats dels quals 
és mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i s’articulen 
mitjançant encàrrecs. En conseqüència, aquestes relacions són de caràcter intern, 
dependent i subordinat, a tots els efectes.

El Consorci no podrà participar en les licitacions públiques convocades pels 
departaments, 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 resolucions dels altres òrgans del Consorci 
dictats en virtut de delegació del Consell Rector, que esgoten la via administrativa, 
independentment de la seva executivitat immediata, d’acord amb l’article 8 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats i/o els tribunals 
corresponents al domicili del Consorci. No obstant això, contra aquesta resolució 
les persones interessades podran optar per interposar recurs de reposició d’acord 
amb el que disposi la normativa de procediment administratiu aplicable.

2. Contra les resolucions dictades per altres òrgans del Consorci es podrà inter-
posar recurs d’alçada davant el Consell Rector del Consorci, d’acord amb el que 
disposa la normativa de procediment administratiu que resulti d’aplicació.
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CAPÍTOL III
Òrgans de govern i direcció i de coordinació

Article 12
Òrgans de govern i direcció

Són òrgans de govern i direcció del Consorci:
a) El Consell Rector.
b) El president o presidenta.
c) El vicepresident o vicepresidenta.
d) La Comissió Executiva.
e) El conseller delegat o consellera delegada.

Article 13
Naturalesa del Consell Rector

El Consell Rector és el màxim òrgan de govern del Consorci i té les funcions i 
atribucions necessàries per a l’assoliment dels objectius d’aquest.

Article 14
Composició i règim jurídic

1. El Consell Rector es compon d’un total de deu membres, nomenats i substi-
tuïts lliurement.

2. La composició del Consell Rector es distribueix de la manera següent:
a) Sis vocals en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 

designats pel conseller o consellera del departament competent en matèria de 
salut.

b) Quatre vocals en representació de l’Ajuntament 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 quatre anys, sens 
perjudici que puguin ser nomenats per a nous mandats indefinidament.

5. El cessament i/o la 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 a l’acabament del mandat de la persona substituïda.

6. Els membres del Consell Rector poden delegar per escrit la seva representació i 
vot en un 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 vicepresidenta, d’acord amb allò que 
disposa l’article 18 d’aquests Estatuts.

7. Els 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’estableixin d’acord amb la normativa aplicable.

Article 15
Funcions del Consell Rector

1. Corresponen al Consell Rector les funcions 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 personalitat jurídica dependents directament o 

indirectament del Consorci, així com la participació en altres d’existents, i designar 
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 i les 
directrius estratègiques, així com la prioritat de les actuacions que cal realitzar.
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f) Aprovar l’estructura directiva del Consorci, així com aprovar i modificar el 
seu organigrama, a proposta del conseller delegat o consellera delegada.

g) Nomenar i cessar, a proposta del president o presidenta del Consell, el conse-
ller delegat o consellera delegada, el o la gerent i el secretari o secretària, així com 
fixar el règim jurídic que els és aplicable, i les retribucions que els corresponen per 
l’exercici d’aquests càrrecs i les seves funcions.

h) Aprovar les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs direc-
tius del Consorci, el règim de prestació dels serveis, la plantilla del Consorci i les 
relacions de llocs de treball, i el règim retributiu (les remuneracions), autoritzar les 
compatibilitats i declarar les incompatibilitats del personal i els convenis col·lectius 
de treball del Consorci.

i) Aprovar, a proposta de la Comissió Executiva, el pressupost anual del Consorci, 
la liquidació d’aquest, el compte general, l’inventari de béns, el balanç i el compte 
d’explotació 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’econòmica de l’exercici anterior, i l’aplicació de romanents.

j) Aprovar la memòria anual de les activitats que constitueixen els objectius del 
Consorci, referida al conjunt d’òrgans que l’integren.

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

l) Autoritzar la formalització dels contractes, així com l’aprovació dels projectes 
d’obres, instal·lacions i serveis, compresos dins l’àmbit objectiu d’aplicació de la 
normativa de contractes del sector públic, d’abast plurianual, juntament amb el 
seu pla de finançament, i també autoritzar la formalització de contractes d’import 
superior al de les adquisicions respecte de les quals la normativa de contractació 
pública obligui a publicar-ne la 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’excepcions, de recursos i de reclamacions 
en via administrativa i judicial, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, 
i en les matèries 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 Consorci.
r) Aprovar disposicions i adoptar mesures d’organització i funcionament del 

Consorci.
s) Aprovar la creació d’òrgans de participació professional, comunitària i de 

qualsevol altre ordre, sens perjudici de la seva ulterior regulació a través del cor-
responent reglament 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 a les lletres a), b), c), d), e), g), i), j), k), 
m), q) i t) d’aquest mateix article. Les funcions enumerades a 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 Catalunya designat per la persona titular del 
departament 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. El Consell Rector podrà fixar, si escau, les retribucions corresponents a 
aquests càrrecs.
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Article 17
Funcions del president o presidenta

Corresponen al president o presidenta del Consell Rector les funcions se-
güents:

a) Exercir la representació institucional del Consorci.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell Rector.
c) Elevar al Consell Rector la documentació 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 el president o presidenta i assumirà les 
seves atribucions en els casos de vacant, 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 Consell Rector, la formula el secretari o 
secretària, 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 n’hi haurà prou amb 24 hores.

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

3. A les sessions del Consell Rector es pot convocar, a iniciativa del president 
o presidenta o a requeriment d’algun dels vocals, qualsevol persona en qualitat 
d’experta 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 caràcter ordinari, dos cops l’any. També 
es pot reunir amb caràcter extraordinari, a iniciativa del president o presidenta, o 
quan ho sol·liciti per escrit alguna de les entitats consorciades.

2. Les reunions se 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 presidenta, o del vicepresident o vicepresidenta; d’un nombre de membres que, 
juntament amb el president o presidenta, conformin la majoria dels membres que 
integren el Consell Rector, i del secretari o secretària o de qui per substitució 
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 
vicepresidenta, si s’escau.

2. S’exceptuen del règim previst a l’apartat anterior, i en aquests supòsits es 
requereix per a l’aprovació el vot favorable de les dues terceres parts dels membres 
del Consell Rector, els acords relatius a:
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a) L’aprovació de la modificació dels Estatuts.
b) L’aprovació de l’adhesió de noves entitats al Consorci.
c) El nomenament i cessament del conseller 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 presents dues terceres parts dels seus membres 
i estiguin representades totes les entitats consorciades i que així ho decideixin per 
unanimitat.

4. Els acords de modificació dels Estatuts, adhesió, separació, dissolució, liqui-
dació del Consorci, i qualsevol altre que comporti noves aportacions econòmiques, 
requereixen, a més del quòrum que estableix el capítol IV d’aquests Estatuts, que 
totes les institucions consorciades els ratifiquin.

Article 23
Secretari o secretària del Consell Rector

1. El Consell Rector és assistit per un secretari o secretària.
2. El seu nomenament i cessament corresponen al Consell Rector, a proposta 

del president o presidenta.
3. El càrrec ha de recaure en una persona que tingui la llicenciatura en dret i que 

no tingui la condició de membre del Consell Rector.

Article 24
Funcions del secretari o secretària del Consell Rector

Corresponen al secretari o secretària les funcions següents:
a) Actuar de secretari o secretària de les sessions del Consell Rector i de la Co-

missió Executiva, amb veu però sense vot, i estendre’n les actes corresponents.
b) Actuar de secretari o secretària de les altres comissions, consells o comitès 

creats a iniciativa del Consell Rector.
c) Preparar i trametre les convocatòries de les sessions, per ordre del president 

o presidenta.
d) Procedir a la lectura de l’acta de la 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, rectificacions o qualsevol altra mena 
d’escrit de què hagi de tenir coneixement per raó de la seva condició de secretari 
o secretària.

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 vistiplau 
del president o presidenta.

i) Qualsevol altra funció inherent a la condició de secretari o secretària, així com 
aquelles que li delegui o encomani el president o presidenta.

j) El secretari o secretària percep, si s’escau, les retribucions o els drets d’as-
sistència per la concurrència a les sessions del Consell Rector que legalment li 
corresponguin, en la forma i la quantia que acordi el Consell Rector de conformitat 
amb la normativa aplicable.

Article 25
Formalització i arxivament de les actes

1. El secretari o secretària estén les actes de les reunions, en les quals ha de fer 
constar la relació de membres que hi han 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 han tractat; els punts principals de la deliberació; els acords adoptats, i 
l’expressió dels vots emesos. Quan així se sol·licita, es fan constar a l’acta les in-
tervencions realitzades.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5555 – 28.1.20105202

Disposicions

2. L’acta la subscriu el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o 
presidenta, i s’arxiva amb les garanties de seguretat adequades, per formar part del 
llibre d’actes del Consell Rector.

Article 26
Naturalesa de la Comissió Executiva

1. El Consell Rector nomenarà una comissió executiva, integrada per membres 
del mateix Consell i presidida pel conseller delegat 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 destinat 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 jurí-
dic que el que estableix per als membres del Consell Rector l’article 15 d’aquests 
Estatuts.

4. La Comissió Executiva pot crear comissions 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 cinc membres designats de 
la manera següent:

a) Tres vocals nomenats pel Consell Rector d’entre els seus membres, represen-
tants de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del president o 
presidenta del Consell Rector.

b) Dos vocals designats pel Consell Rector d’entre els seus membres, represen-
tants de l’Ajuntament de Barcelona, a proposta del vicepresident o vicepresidenta 
del Consell Rector.

2. El conseller delegat o consellera delegada presideix la Comissió Executiva. 
Aquest càrrec recaurà en un dels vocals representants de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i el seu nomenament requereix el quòrum que estableix 
l’article 22.2 d’aquests Estatuts.

3. El o la gerent hi assistirà amb veu però sense vot.
4. El secretari o secretària de la Comissió Executiva és el/la del Consell Rector, 

i se li aplica el mateix règim jurídic.
5. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada 

cada mes (a excepció del mes d’agost), i en sessió extraordinària sempre que la 
convoqui el seu president o presidenta, per iniciativa pròpia o a petició de qualsevol 
dels seus membres.

El règim aplicable a la convocatòria, les sessions, el quòrum de constitució i 
l’adopció 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 funcions següents:
a) Autoritzar la creació de nous centres i serveis que integrin el Consorci, així 

com l’ampliació, la remodelació o l’extinció dels existents, sempre que figurin 
inclosos en els plans d’actuació.

b) Ser l’òrgan de contractació del Consorci, als efectes del que preveu la normativa 
reguladora dels contractes del sector públic, sens perjudici del que preveu l’article 
15.l) d’aquests Estatuts. En concret, li corresponen la representació del Consorci 
en matèria contractual, l’acord d’inici i d’aprovació de l’expedient de contractació, 
l’aprovació dels projectes i l’aprovació dels plecs de clàusules administratives par-
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ticulars i tècniques, així com la interpretació del contracte, la resolució dels dubtes 
que ofereixi el seu compliment, la seva modificació per raons d’interès públic, la 
resolució i els seus efectes.

Les competències i facultats de la Comissió Executiva en matèria de contracta-
ció es poden delegar en el conseller delegat o consellera delegada, dins els 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 liquidació del pressupost vençut, així 
com la proposta del pla anual d’actuacions i projectes.

d) Acordar la formalització de concerts i convenis 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 pressupostàries, dins els límits que estableixi el 
Consell Rector.

f) Acordar les operacions d’endeutament a curt termini i els contractes de tre-
soreria.

g) Aprovar els reglaments d’organització i funcionament del Consorci i dels 
seus centres.

h) Vetllar pel compliment de les funcions del Consorci.
i) Proposar al Consell Rector l’aprovació de les directrius estratègiques i els plans 

d’actuació 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) Aprovar, a proposta del conseller delegat o consellera delegada, els nomena-

ments 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 delegada és el màxim òrgan de direcció del 
Consorci.

2. Corresponen al conseller delegat o consellera delegada les funcions se-
güents:

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 de la Comissió Exe-

cutiva.
d) Executar i fer complir els acords del Consell Rector i de la Comissió Exe-

cutiva.
e) Proposar a la Comissió Executiva l’aprovació de les propostes de reglaments 

d’organització i funcionament del Consorci i dels seus centres, establiments i ser-
veis, així com qualssevol altres 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 contrac-
tació 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 

Consorci; efectuar els nomenaments; acordar les sancions, i declarar les excedències 
i separacions 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 administració del patrimoni definit a l’article 
6 d’aquests Estatuts.
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j) Gestionar els recursos financers del Consorci, pel que fa a l’ordenació i execució 
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 assumptes que s’hagin de sotmetre a la consi-
deració del Consell Rector i de la Comissió Executiva, i informar sobre qualsevol 
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 Rector i, en especial, signar els convenis i 
altres 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 interessos del Consorci.

q) Exercir les altres funcions que li deleguin el Consell Rector i la Comissió 
Executiva, d’entre les de naturalesa delegable.

Article 30
Consell de Direcció

1. El conseller delegat o consellera delegada comptarà amb l’assistència del 
Consell de Direcció, el qual té com a funció essencial donar-li suport en l’exercici 
de les seves funcions.

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

3. La Comissió Executiva del Consorci nomenarà els membres del Consell de 
Direcció.

Article 31
El o la gerent

1. El Consell Rector podrà nomenar un o una gerent i formalitzarà un contracte 
amb ell/ella, en el qual s’especificaran les condicions del seu nomenament, la seva 
remuneració i la durada del seu càrrec.

2. El o la gerent tindrà les funcions que li atribueixin el Consell Rector i la Comissió 
Executiva, i aquelles que li delegui el conseller delegat o consellera delegada.

CAPÍTOL IV
Modiicacions dels Estatuts, adhesió, separació i dissolució del Consorci

Article 32
Modiicació dels Estatuts

1. La modificació dels Estatuts la realitzarà el Consell Rector.
2. Qualsevol modificació dels Estatuts l’han d’aprovar 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 efectiva fins que la proposta que aprova 
el Consell Rector no sigui ratificada per totes les institucions que formen el Con-
sorci.

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

1. Es poden adherir al Consorci altres administracions o entitats públiques o 
privades, sense finalitat de lucre, que tinguin interès a col·laborar en l’assoliment 
dels seus objectius, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en 
constitueixen l’objectiu.

2. L’acord d’adhesió de nous membres l’han d’aprovar els dos terços dels membres 
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 sepa-
rar-se’n, aquest pot continuar vigent, si així ho acorden les institucions restants.

2. El Consorci queda automàticament dissolt en el cas que sigui l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya la que decideixi separar-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 que estableixen aquests Estatuts i, en especial, d’acord amb el 
que disposa l’article precedent.

4. Els requisits per a la separació del Consorci 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 

anteriorment a la proposta.
c) La institució que se separi ha de garantir 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 liqui-

dació 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’acord amb les normes que estableix l’article següent.

Article 35
Dissolució del Consorci

1. El Consorci es dissol per acord dels dos terços dels membres del Consell 
Rector, que ha de ser ratificat per cadascuna de les institucions consorciades, o bé 
per les circumstàncies que preveu l’article 34.2 d’aquests Estatuts.

2. L’acord de dissolució determina la manera com s’ha de procedir a la liquidació 
dels drets, les obligacions i els béns propis del Consorci, i a la reversió de les obres 
o de les instal·lacions existents a favor de les institucions consorciades, d’acord 
amb les directrius 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 Catalunya 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 cinc anys anteriors a la 
seva designació. Aquesta comissió ha d’elevar a les administracions consorciades una 
proposta sobre el procediment per a la formalització 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 liquidadora no implica l’alteració del funcio-
nament dels òrgans del Consorci, llevat de les atribucions del Consell Rector que 
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preveu l’article 15, apartat 1, lletres e), i), k), l) i n), i l’apartat 2 del mateix precepte 
d’aquests Estatuts.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
El personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona procedent de l’antic Institut 

Municipal d’Assistència Sanitària que passi a prestar serveis en el Consorci mantindrà 
la situació de servei actiu a l’Administració d’origen, d’acord amb el que disposa 
l’article 191 del Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Segona
La instrucció i resolució dels expedients sancionadors del personal funcionari a 

què es refereix la disposició transitòria precedent correspon al Consorci, llevat que 
la proposta de resolució comporti la suspensió del servei, cas en què haurà de ser 
imposada per l’òrgan competent de l’Ajuntament de Barcelona.

Tercera
Al personal laboral de l’extint Institut Municipal d’Assistència Sanitària se li 

aplicarà el mecanisme de successió d’empresa, en el termes de la legislació laboral 
vigent.

Quarta
L’actual Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Institut Municipal d’Assistència 

Sanitària mantindrà la seva vigència fins al 31 de desembre de 2009. Finalitzat l’àmbit 
temporal del Conveni col·lectiu esmentat es mantindran les mateixes condicions de 
treball fins que s’assoleixi un nou acord de conveni col·lectiu.

Per a les noves contractacions de personal que faci el Consorci regiran les con-
dicions de treball a què fa referència el paràgraf precedent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

En l’adopció d’acords del Consell Rector a què es refereix l’article 22.2, i per tal de 
determinar el còmput de vots favorables 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 ÚNICA

A partir de la constitució del Consorci s’extingeix l’Institut Municipal d’Assis-
tència Sanitària, i el primer 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 ocupi en qualsevol societat, fundació o altres entitats amb personalitat 
jurídica en les quals participi directament o indirectament.

(10.022.091)
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