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Assumpte: proposta d’Acord del Govern pel qual s'aproven els nous Estatuts del
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona –expedient SIGOV SIG18SLT0703En relació a la proposta assenyalada en l’encapçalament, en allò que fa referència a
qüestions de personal, s’observa que la modificació proposada no fa referència a la
regulació del règim de personal de l’entitat.
S’informa el que segueix:
D’acord amb el paràgraf primer de l’article 5 del text del projecte d’estatuts, el Consorci resta
adscrit a l’Administració de la Generalitat, el que determina el règim jurídic aplicable al
personal adscrit.
Pel que fa al règim de la vinculació de la persona titular de la gerència del Consorci, tenint
en compte que es preveu que té la consideració de personal laboral d’alta direcció, entenem
que caldria modificar l’expressió referida al seu nomenament de la lletra c) de l’article 22.2,
expressió més pròpia d’una vinculació administrativa o funcionarial, per la de designació o
contractació, més pròpia de l’àmbit laboral. La mateixa argumentació serviria per modificar
l’expressió nomenar per designar en la lletra j) de l’article 26.3, per la designació dels
professionals del consorci.
La regulació específica del règim del personal de l’entitat és previst en l’article 9 i, entenem
que amb caràcter general, s’adiu al previst en la normativa bàsica, concretament al previst
en la Disposició Addicional única de la Llei 15/1997 del 25 d'abril, sobre habilitació de noves
formes de gestió del Sistema Nacional de Salut, pel que escau informar favorablement el
seu contingut.
El sub-director general d’Ordenació Jurídica
i d’Inspecció General de Serveis de Personal
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