ESTATUTS DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS
FUNDACIÓ PÚBLICA COMARCAL

CAPÍTOL 1

DENOMINACIÓ, NATURALESA I OBJECTE

Art. 1r. Denominació i naturalesa. El Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública
Comarcal, és un organisme autònom local, instituït pel Consell Comarcal del Solsonès.

Art. 2n Personalitat jurídica i objecte. La fundació disposarà de Personalitat jurídica
pròpia per al compliment de la seva finalitat, que no és altra que la creació i gestió
d’un Hospital per a la prestació d’assistència sanitària a la comarca del Solsonès i la
prestació dels serveis sanitaris d’atenció primària.

Art. 3 Domicili. El Domicili de la Fundació queda establert al Palau Llobera, carrer
Dominics, núm. 14, Solsona.

Art. 4t Facultats. Per a l’acompliment de les esmentades finalitats, la Fundació
disposarà, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, de les següents facultats:

a) Adquirir, gravar i alinear qualsevol classe de béns.
b) Administrar el seu patrimoni.
c) Contreure obligacions.
d) Construcció, administració i conservació de béns i instal·lacions.
e) Gestió i administració dels recursos pressupostaris.

f) Concertar operacions de crèdit en llurs diferents formes i emetre obligacions
amb aval o sense.
g) Contractar obres, serveis i subministraments.
h) Participar legalment en altres entitats sempre que s’adrecin a la consecució de
finalitats anàlogues a les d’aquesta Fundació.
i) Exerció d’accions judicials i administratives.
j) Nomenar el personal necessari per a portar a terme les activitas que li són
pròpies, de conformitat amb les disposicions aplicables al personal que està al
servei de les entitats locals i als organismes autònoms locals.

Art. 5è. Durada. La durada de la Fundació serà indefinida

CAPITOL II

ÒRGANS

Art. 6è. Òrgans de la Fundació. Els Òrgans de la Fundació seran els següents:

1. La Junta de la Fundació.
2. La Comissió de Govern.
3. El president
4. El gerent o el Consell Tècnic de la Presidència, a elecció de la Junta.

Art. 7è. La Junta de la Fundació. La Junta de la Fundació és l’Òrgan Suprem de
deliberació i de decisió d’aquest organisme autònom local i estarà formada per un veí
de cada municipi que integra la comarca del Solsonès, un representant de la Fundació
Hospital Pere Màrtir Colomés, un representant del Sol del Solsonès, un representant
del Consell Consultiu de la Gent Gran de Solsona, un representant del CatSalut, 3

representants del personal laboral del Centre Sanitari: un metge, un membre del
col·lectiu d’infermeria i un representant del col·lectiu del personal d’administració i
auxiliars d’infermeria; i fins a un membre més; tots ells seran nomenats pel Ple del
Consell Comarcal del Solsonès.

Art. 8è. La Comissió de Govern. La Comissió de Govern de la Fundació estarà formada
pel president, 6 vocals nomenats pel Ple del Consell Comarcal i el gerent, quan n’hi
hagi, el qual hi tindrà veu però no vot.

Art. 9è. El president. Serà president el qui ho sigui del Consell Comarcal o bé un
membre de la Junta que aquest designi. En ambdós casos podrà delegar part de les
seves atribucions, conservant-ne la resta, a un membre de la Junta de la fundació el
qual les exercirà amb el nom de president executiu.

Art. 10è. El ple podrà optar, en qualsevol moment, per nomenar un gerent o per crear
un Consell Tècnic de presidència. En aquest darrer cas els membres d’aquest seran
nomenats pel president, que el presidirà, entre el personal que presti serveis al Centre
Sanitari, hi es regirà per les normes que a aquest efecte odopti la Junta i,
supletòriament per les que regulen la Comissió de Govern en les entitats locals o,
subsidiàriament, per les que regulen els òrgans col·legiats de les administracions
públiques.

CAPÍTOL III

ATRIBUCIONS DELS ÒRGANS DE LA FUNDACIÓ

Art. 11è. Serà competència de la Junta de la Fundació:

a)

La proposta al Ple del Consell Comarcal del Solsonès de modificació dels
Estatuts i la dissolució i liquidació de la Fundació.

b) L’aprovació del projecte de pressupost i les seves modificacions per èsser
presentades al Ple del Consell Comarcal.
c)

L’adquisició, disposició administració i alienació de béns i drets.

d) L’exercici de les accions judicials i administratives, interposició de recursos i
defensa en els procediments oberts contra la Fundació.
e)

Nomenament i contractació del Gerent.

Art. 12è. Seran atribucions de la Comissió de Govern:

a) Organitzar els serveis tècnics i administratius.
b) Portar a terme les obres i serveis d’acord amb els projectes i pressupostos
aprovats.
c) Nomenament previ i correcció del personal tècnic i/o administratiu, a excepció
del gerent, secretari i interventor.
d) Desenvolupar la gestió econòmica conforme el pressupost aprovat i les seves
bases d’execució, així com l’adquisició de béns mobles, sempre que no exigeixin
crèdits superiors als consignats.
e) L’exercici d’accions i adopció d’acords per presentar-se i oposar-se en
assumptes litigiosos en les que la Fundació sigui demanada i per exercitar i
establir tota mena d’opcions i recursos en assumptes civils, criminals,
administratius i contenciós-administratiu, tot en cas d’urgència i havent de ser
ratificat posteriorment per la Junta General en la seva primer reunió.
f) Delegar l’exercici de les seves funcions en el president o en el gerent.
g) Les que la Junta li delegui.

Art. 13è. Correspon al president:

a) Formar l’Ordre del Dia de la Junta General i de la Comissió de Govern.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions i
podrà decidir els empats amb el vot de qualitat.
c) Publicar, executar i fer complir els acords i dictar les disposicions particulars
que exigeixin el seu millor compliment.
d) Manar els pagaments i donar compte de l’adminstració del patrimoni i de la
gestió de pressupostos.
e) Representar judicialment i administrativament la Fundació; podrà conferir
poders per a l’exercici de l’esmentada representació.
f) Facultar la delegació en algun dels vocals de l’exercici de les atribucions
compreses en els apartats anteriors.
g) Les que li delegui la Junta General o la Comissió de Govern en matèria de les
seves respectives competències.
h) Nomenar els vicepresidents que consideri oportú entre els membres de la
Junta.

Els vicepresidents substitueixen el president, per ordre de nomenament, en casos de
vacant o malaltia.

Art. 14è.
En cas que la Junta opti pel nomenament de Gerent, sota la superior autoritat del
president i amb la subordinació jeràrquica als òrgans col·legiats, seran atribucions
d’aquest:

a) La direcció dels serveis i instal·lacions de la Fundació així com la inspecció i el
control directe d’aquests.

b) L’autorització de tots els pagaments que siguin necessaris per a l’execució dels
pressupostos i el desenvolupament i execució dels acords dels òrgans
col·legiats.
c) La destinació i direcció tècnica del personal de la Fundació.
d) La preparació dels comptes de la seva gestió, aportant les dades necessàries als
serveis econòmics i financers.
e) Les propostes de funcionament o la seva modificació en relació amb totes les
instal·lacions i serveis de la Fundació.
f) Totes aquelles que li puguin ser atribuïdes per la Junta General.

Pel cas que la Junta opti per la creació del Consell Tècnic de Presidència, els pagaments
seran autoritzats pel president i, la resta per l’esmentat Consell.

CAPÍTOL IV

RÈGIM JURÍDIC I FINANCER

Art. 15è.

1. La Junta General celebrarà sessions, com a mínim, un cop a l’any i totes les
vegades que sigui convocada pel president o ho proposi la tercera part dels
seus membres.
2. La Comissió de Govern es reunirà, com a mínim, una vegada al mes.
3. De cada sessió se n’aixecarà l’Acta corresponent.
4. Les convocatòries de la Junta General es faran per escrit amb el corresponent
Ordre del Dia, i es notificarà a cada un dels representants dels organismes de la
Fundació amb una antel·lació mínima de vuit dies.

5. Les convocatòries de la Comissió de Govern es faran de la mateixa manera que
les de la Junta General però amb una antel·lació mínima de vuit dies.
6. El temps mínim de convocatòria per qualsevol sessió extraordinària serà de 48
hores, llevat casos d’urgència.

Art. 16è. Els acords s’adoptaran per majoria de la meitat més un dels membres que es
trobin present en el moment de la votació, llevat del que disposin els articles d’aquests
Estatuts.

Art. 17è. El secretari, l’interventor i el tresorer seran els del Consell Comarcal o
funcionari en que deleguin, actuaran en al Fundació amb les facultats i obligacions
pròpies de llurs càrrecs.

Art. 18è. Anyalment la Fundació formarà el Projecte de Pressupost del proper exercici
econòmic. La seva aprovació correspon al Ple del Consell Comarcal i s’haurà d’ajustar a
les disposicions vigents en matèria de legislació de Règim Local igual que la
comptabilitat de la Fundació.

Art. 19è. Per acomplir les seves finalitats, la Fundació comptarà amb els recursos
econòmics següents:

a) Les aportacions inicials que faci el Consell i els Ajuntaments.
b) Les subvencions que el Consell consigni anualment en el seu Pressupost
Ordinari.
c) Les ajudes procedents d’entitats o organismes de caràcter oficial o particular.
d) Els ingressos i drets que puguin derivar-se de la prestació de serveis per part de
la Fundació.
e) Els de naturalesa anàloga als anteriors, imprevistos o indeterminats.

Art. 20è.

Els acords de la Junta de la Comissió de Govern i les resolucions de la Presidència i del
Gerent o els acords del Consell Tècnic de Presidència, es podran recórrer, mitjançant
recurs ordinari, davant la Junta, en el termini de trenta dies.

CAPITOL V

EXTINCIÓ I MODIFICACIÓ

Art. 21è. La Fundació podrà extingir-se en qualsevol moment, per alguna de les
següents causes:

a) Per acord del Ple del Consell Comarcal.
b) Per haver-se realitzat les finalitats per les quals es va crear.
c) Per impossibilitat legal o material de realitzar el seu objecte.

Art. 22è. En el cas de dissolució, els béns de la Fundació revertiran al Consell Comarcal
del Solsonès, el qual els destinarà a la finalitat que cregui més convenient.

Art. 23è. La modificació dels presents Estatuts s’ajustarà a la mateixa tramitació que en
la seva aprovació.

DISPOSICIONS FINALS

1a. La interpretació dels presents Estatuts correspon al Consell Comarcal .

2a. La modificació dels presents Estatuts correspon al Consell, sigui per iniciativa
pròpia o de la Junta de la Fundació.

3a. Tot allò que no estigui previst en aquests Estatuts es regirà supletòriament per la
normativa de l’ordenament jurídic administratiu.
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