
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/47/2019, de 26 de març, pel qual s'autoritza la separació del soci Hospital Clínic de Barcelona
de Logaritme, Serveis Logístics, AlE, la modificació dels Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AlE, i el
text refós d'aquests Estatuts.

El Govern de la Generalitat, mitjançant l'Acord de 6 de marc de 2001, va autoritzar I'lnstitut Català de la Salut
i l'empresa pública Serveis Sanitaris de Referència-Centre de Transfusió i Banc de Teixits, actualment Banc de
Sang i Teixits, per constituir l'Agrupació d'Interès Econòmic “Lògic Serveis Hospitalaris, AlE” i en va aprovar els
Estatuts, amb l'objectiu d'establir mecanismes àgils i flexibles que facilitessin a les entitats integrants el màxim
aprofitament dels seus recursos, per poder satisfer de forma més adequada les seves finalitats d'interès públic,
tot garantint els principis de racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l'organització sanitària.

Els Estatuts de “Lògic Serveis Hospitalaris, AlE” han estat objecte de successives modificacions, i les més
significatives, entre d'altres, són les aprovades per l'Acord del Govern de 6 de novembre de 2001, pel qual se'n
va modificar la denominació a Logaritme, Serveis Logístics, AlE; per l'Acord de Govern de 23 d'octubre de
2007, pel qual s'hi va incorporar el Consorci de Castelldefels Agents de Salut i es va determinar la participació
de cada entitat agrupada en el capital social de l'Agrupació; per l'Acord GOV/195/2008, de 18 de novembre, pel
qual es va aprovar un nou text refós dels Estatuts de l'Agrupació; per l'Acord GOV/49/2011, de 15 de març, pel
qual es van modificar els Estatuts per tal d'ampliar el nombre de socis de I'entitat, amb la incorporació de
l'Hospital Clínic de Barcelona, així com la participació de cada entitat agrupada en el capital social de
l'Agrupació, i per l'Acord GOV/47/2012, de 29 de maig, pel qual es va autoritzar la modificació dels articles 3 i
11 del Estatuts de l'Agrupació d'Interès Econòmic Logaritme, Serveis Logístics, AIE, relatius a l'objecte social,
que va ser ampliat, i al règim d'adopció d'acords de l'entitat respectivament; i per l'Acord GOV/48/2015, de 31
de març de 2015, pel qual es va autoritzar integrar l'Institut de Diagnòstic per la Imatge i l'Agrupació Europea
de Cooperació Territorial-Hospital de la Cerdanya en Logaritme, Servei Logístics, AIE, i la modificació
corresponent dels Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AIE.

Actualment, l'òrgan de govern de l'Hospital Clínic de Barcelona ha iniciat el procediment per a la desvinculació,
com a soci, de Logaritme, Serveis Logístics, AlE, la qual cosa exigeix que el Govern autoritzi aquesta separació
i que Logaritme, Serveis Logístics, AIE, modifiqui els seus Estatuts, també amb l'autorització prèvia del Govern.

L'Hospital Clínic de Barcelona i Logaritme, Serveis Logístics, AIE, han acordat quantificar el cost de la separació
en 171.024,95 euros, que proposen que sigui satisfet a través de dues actuacions. D'una banda, mitjançant la
reducció del capital social de Logaritme, Servei Logístics, AIE, en un 2,54%, corresponent a les participacions
de les quals és titular l'Hospital Clínic de Barcelona, valorades en un total de 18.030,36 euros; de l'altra,
mitjançant el pagament de 152.994,59 euros per part de l'Hospital Clínic de Barcelona a Logaritme, Serveis
Logístics, AIE.

Així mateix, i per tal de donar compliment al requisit formal exigit en l'article 32.2d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, s'incorpora als Estatuts la condició de mitjà propi de Logaritme
respecte dels seus socis. Aquesta incorporació té lloc en l'article 24 dels Estatuts i desplaça la numeració dels
articles posteriors.

Donades les successives modificacions parcials dels Estatuts, per raons de seguretat jurídica es considera
convenient aprovar un text refós dels Estatus que inclogui totes les modificacions esmentades.

Atès el que disposa la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic, quant a la naturalesa, la
finalitat i el règim jurídic d'aquesta figura associativa, i vistos els acords dels òrgans de govern de l'Hospital
Clínic de Barcelona i de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, pel que fa a la separació del soci Hospital Clínic de
Barcelona de Logaritme;

Vist que l'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,
estableix que correspon al Govern crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que
depenguin de la Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no
requereixen una llei del Parlament;

Vist l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els criteris per a la creació, la modificació i la

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7842 - 28.3.20191/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19086006-2019



supressió d'entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d'entitats
existents i per a la tramitació de determinades propostes d'acord del Govern relatives a fundacions;

De conformitat amb l'article 35 del text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa
pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, i l'article 9.f) en relació amb el
7.2.4 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya;

Per tot això, a proposta conjunta de la consellera de Salut i de la persona titular del Departament d'Economia i
Hisenda, el Govern

 

Acorda:

 

--1 Autoritzar la separació del soci Hospital Clínic de Barcelona de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, mitjançant
la corresponent reducció del capital social i l'abonament per part de l'Hospital Clínic de Barcelona a Logaritme,
Serveis Logístics, AIE, de 152.994,59 euros.

 

--2 Autoritzar la modificació dels articles 1.1, 7.1 i 8.1 dels Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, a
l'efecte de permetre la separació de l'Hospital Clínic de Barcelona de Logaritme Serveis Logístics, AIE, els quals
resten redactats com s'estableix en l'annex d'aquest Acord.

 

--3 Autoritzar la inclusió d'un nou article als Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, que regula la
condició de mitjà propi personificat d'aquesta entitat respecte dels seus socis, el qual resta redactat com
s'estableix en l'annex d'aquest Acord.

 

--4 Aprovar el text refós dels Estatuts de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, d'acord amb la redacció que
s'estableix en l'annex d'aquest Acord.

 

--5 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de març de 2019

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex

Estatuts de l'Agrupació d'Interès Econòmic Logaritme, Serveis Logístics, AIE

 

 

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Entitats que integren l'Agrupació d'Interès Econòmic
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1.1 Amb la denominació de Logaritme, Serveis Logístics, AlE, es constitueix, d'acord amb allò previst en el
capítol primer de la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'agrupacions d'interès econòmic, l'Agrupació en la qual
participen l'lnstitut Català de la Salut, l'empresa pública Banc de Sang i Teixits, el Consorci de Castelldefels
Agents de Salut, l'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge i AECT-Hospital de la Cerdanya.

1.2 El nombre de membres de l'Agrupació d'Interès Econòmic pot ser ampliat amb l'admissió de nous partícips
que vulguin col·laborar amb les seves finalitats.

 

Article 2

Règim jurídic

D'acord amb el que estableix l'article 1 de la Llei 12/1991, de 29 d'abril, aquesta Agrupació s'ha de regir pel
que disposen els presents Estatuts i, supletòriament, en tot el que no s'hi prevegi, per la legislació mercantil
que li sigui aplicable.

 

Article 3

Objecte

L'Agrupació d'Interès Econòmic té per objecte facilitar i millorar els resultats de les activitats dels seus socis
mitjançant la prestació de serveis auxiliars i complementaris a les activitats principals d'aquests. A títol
merament indicatiu, s'inclouen entre els serveis de l'Agrupació els de caràcter logístic, vinculats directament o
indirectament amb el transport i emmagatzematge de tot tipus, els serveis d'arxiu, de reprografia i, en general,
qualsevol altre servei sol·licitat pels socis.

 

Article 4

Personalitat i capacitat jurídica

L'Agrupació d'Interès Econòmic regulada en aquests Estatuts té personalitat jurídica i caràcter mercantil.

 

Article 5

Durada

L'Agrupació d'Interès Econòmic tindrà una durada indefinida i iniciarà les seves operacions el dia de
l'atorgament de l'escriptura pública de constitució.

 

Article 6

Domicili social

L'Agrupació d'Interès Econòmic té el seu domicili social a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), al carrer Molí d'en
Guineu, 18-22, del Polígon Industrial Molí del Racó, i pot obrir dependències en el lloc on es desenvolupi
l'activitat principal o en qualsevol altre que es consideri convenient per acord de l'Assemblea de Socis.

 

Article 7

Participació de les diferents entitats agrupades

7.1 La participació de cadascuna de les entitats de l'Agrupació és la que s'indica a continuació:

-L'Institut Català de la Salut té una participació del 94,78%, és a dir, 655.103,08 € de capital social, que
equival a 109 participacions, numerades de la 1 a la 109, ambdues incloses.

-L'empresa pública Banc de Sang i Teixits té una participació del 2,61%, és a dir, 18.030,36 € de capital social,
que equival a 3 participacions, numerades de la 110 a la 112, ambdues incloses.

-El Consorci de Castelldefels Agents de Salut té una participació del 0,87%, és a dir, 6.010,12 € de capital
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social, que equival a 1 participació, amb el número 113.

-L'empresa pública Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) té una participació del 0,87%, és a dir, 6.010,12
€ de capital social, que equival a 1 participació amb el número 114.

-AECT-Hospital de la Cerdanya té una participació del 0,87%, és a dir, 6.010,12 € de capital social, que equival
a 1 participació, amb el número 115.

7.2 En el supòsit que algun dels socis incrementi o disminueixi la seva participació inicial, s'ha de modificar el
contingut dels Estatuts per tal d'ajustar-los a la nova situació.

 

Article 8

Capital social

8.1 El capital social de l'Agrupació es fixa en sis-cents noranta-un mil cent seixanta-tres euros amb vuitanta
cèntims (691.163,80 €), que aporta cada soci en la proporció prevista a l'article anterior. Aquest capital social
es divideix en 115 participacions acumulables de 6.010,12 euros cadascuna, iguals i indivisibles, que no es
poden incorporar a títols negociables ni denominar-se accions. Els desemborsaments posteriors s'han de fer en
metàl·lic quan ho acordi l'Assemblea, segons les necessitats de l'activitat objecte de l'Agrupació.

8.2 Amb independència de l'aportació inicial esmentada, els socis estan obligats a realitzar altres aportacions
complementàries, si s'escau, en la forma i supòsits previstos a l'article 18.

 

Article 9

Transmissió de les participacions

9.1 Les participacions dels socis poden ser transmeses lliurement en els supòsits següents:

a) Quan el comprador sigui una de les entitats partícips de l'Agrupació.

b) Quan el transmissor efectuï la transmissió a favor d'una altra companyia en la qual participi com a soci
majoritari.

c) Quan siguin companyies resultants d'un procés de fusió, transformació o absorció en el qual hagi participat
el soci que transmet la seva participació.

d) Per imperatiu legal.

9.2 En qualsevol acte de transmissió a favor de tercers s'han de complir els requisits que s'indiquen a
continuació:

El soci de l'Agrupació que tingui intenció de transmetre la totalitat o una part de la seva participació ha de
comunicar-ho per escrit a l'administrador o administradora tot fent constar el preu i el comprador. Aquest
administrador o administradora, en el termini de 15 dies naturals, ha de notificar l'oferta de transmissió a
cadascun dels membres de l'Agrupació per tal que aquests puguin optar, en el termini màxim de 25 dies
naturals comptadors a partir de la notificació, a l'adquisició de la participació. En el cas que siguin diversos els
membres interessats en l'adquisició preferent de les participacions, aquestes s'han de distribuir en proporció a
la seva aportació en l'Agrupació.

Transcorregut aquest termini, el soci venedor queda lliure per transmetre les seves participacions en els termes
establerts en la notificació efectuada a l'administrador o administradora i en el termini màxim de tres mesos.

Per a l'exercici del dret d'adquisició preferent, el preu de compra s'estableix per mutu acord de les parts
interessades. En cas de desacord, les parts se sotmeten a l'arbitratge establert a l'article 29 dels presents
Estatuts, i es designa un àrbitre expert en temes econòmics.

El dret d'adquisició preferent es pot exercitar en qualsevol transmissió, sigui voluntària o com a conseqüència
d'un procediment judicial o administratiu d'execució en el qual l'entitat executada ha de notificar a
l'administrador o administradora, en el termini de 10 dies naturals, l'inici del procediment.

Les transmissions voluntàries que no s'ajustin al que s'estableix en aquest article no tindran efectes davant
l'Agrupació, la qual no reconeixerà la condició de soci al nou adquirent.
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Capítol II

Govern de l'Agrupació d'Interès Econòmic

 

Article 10

Òrgans de govern i gestió

El govern i la gestió de l'Agrupació corresponen als òrgans següents: Assemblea de Socis, president o
presidenta i administrador o administradora.

 

Secció 1

De l'Assemblea de Socis

 

Article 11

De l'Assemblea de Socis

11.1 L'Assemblea de Socis s'entén vàlidament constituïda amb la presència del president o presidenta, del
secretari o secretària i d'un nombre de socis igual o superior a la meitat dels que componen l'Agrupació.

11.2 Els acords s'han d'adoptar ordinàriament per majoria simple dels membres presents, llevat dels supòsits
assenyalats en el paràgraf següent. En cas d'empat, aquest ha de ser dirimit pel vot del president o presidenta.

11.3 En tot cas, s'han d'adoptar per unanimitat de tots els socis de l'Agrupació els acords de modificació dels
Estatuts que es refereixin a les matèries següents:

a) Objecte de l'Agrupació.

b) Nombre de vots atribuïts a cada soci.

c) Requisits per a l'adopció d'acords.

d) Duració prevista de l'Agrupació.

e) Quota de contribució de cadascun dels socis o d'algun d'ells al finançament de l'Agrupació.

11.4 El nombre de vots que s'atribueixi als socis ha de ser el proporcional a la seva participació en el capital
social de manera que ha de coincidir amb el nombre de participacions.

 

Article 12

Funcions

12.1 Corresponen a l'Assemblea de Socis les funcions següents:

a) Orientar de manera general les activitats de l'Agrupació dins dels objectius estatutaris i aprovar
consegüentment un pla general i els plans anuals d'activitats, que s'han de reflectir en el pressupost, que
també ha d'aprovar.

b) Els acords de desemborsaments pendents del capital social.

c) Aprovar els comptes anuals, que comprenen el balanç de situació a 31 de desembre, el compte de pèrdues i
guanys i la memòria corresponent a l'exercici anterior.

d) Aprovar la liquidació del pressupost anual.

e) Aprovar les condicions generals d'accés als llocs de treball, el règim de prestació de funcions, les plantilles i
remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.

f) Nomenar i separar el secretari o secretària i l'administrador o administradora.
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g) Nomenar i separar els càrrecs de l'Agrupació, a proposta de l'administrador o administradora, tret del que
preveu l'article 17.

h) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns immobles.

i) Els acords d'adquisició, d'alienació i de gravamen dels béns mobles que siguin aparells i instal·lacions que
integren el seu patrimoni.

j) Aprovar els projectes d'obres, d'instal·lacions i serveis d'un termini d'execució superior al pressupost anual, i
el pla de finançament.

k) Els acords de les operacions de crèdit.

l) Aprovar les variacions pressupostàries que sobrepassin la xifra que la mateixa Assemblea de Socis estableixi
durant l'exercici.

m) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en
defensa dels drets i dels interessos de l'Agrupació, sens perjudici de les facultats reconegudes a l'article 17 m).

n) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar les atribucions del president o presidenta i de
l'administrador o administradora en aquesta matèria.

o) Ampliar les activitats de l'Agrupació d'acord amb el que estableixen aquests Estatuts.

p) Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament de
l'Agrupació.

q) Totes aquelles altres funcions no atribuïdes expressament als restants òrgans de l'Agrupació.

12.2 L'Assemblea de Socis pot delegar les funcions que li són pròpies als altres òrgans de l'Agrupació, llevat de
les d'augmentar o disminuir el capital social, modificar el nombre de vots de cada soci, acordar la fusió o la
transformació de l'Agrupació, canviar-ne la durada, modificar-ne l'objecte social, modificar els requisits
establerts per a l'adopció d'acords, modificar la quota de contribució de cadascun dels socis o d'algun d'ells al
finançament de l'Agrupació, acordar la seva dissolució o liquidació, i aquelles funcions a què es refereixen les
lletres a), b), c), d), e), f), g), h), j), k), l), o), p) d'aquest article.

 

Article 13

Periodicitat de les reunions

Les reunions de l'Assemblea de Socis se celebraran en la localitat on l'Agrupació tingui el seu domicili.

L'Assemblea s'ha de reunir necessàriament dins del primer semestre de cada exercici per examinar la gestió
social, aprovar, si s'escau, els comptes anuals i resoldre sobre la distribució de resultats.

Igualment, s'ha de reunir per pròpia iniciativa de l'administrador o administradora o a petició de qualsevol soci
o sòcia, tantes vegades com es consideri necessari per conèixer dels assumptes socials que li sotmetin.

 

Article 14

Convocatòria i ordre del dia

14.1 Les convocatòries de les reunions s'han de fer per escrit amb l'ordre del dia corresponent, i s'han de
notificar a cadascun dels membres amb una antelació mínima de trenta dies.

En casos d'urgència, la convocatòria s'ha de fer, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació. En aquest cas,
i una vegada considerat l'ordre del dia, l'Assemblea de Socis ha d'apreciar la situació d'urgència per majoria
absoluta dels membres presents. Si aquesta no s'estima, s'ha de convoca la reunió de l'Assemblea de Socis
d'acord amb el que estableix el paràgraf anterior.

14.2 L'ordre del dia ha de contenir tots els temes que calgui tractar en les reunions que es convoquin. Fora
d'aquest no es poden prendre acords vàlids llevat que, a la reunió, hi siguin presents la majoria dels membres
de l'Assemblea de Socis i es trobin representades totes les entitats agrupades, i ho consentin expressament.

 

Secció 2
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Dels càrrecs unipersonals

 

Article 15

Del president o presidenta

15.1 Serà president o presidenta de l'Assemblea de Socis un dels seus membres, designat pel director o
directora gerent de l'Institut Català de la Salut, a proposta de les entitats agrupades.

El càrrec de president o presidenta tindrà una durada de tres anys, si bé podrà ser reelegit per l'òrgan que
hagi de nomenar-lo per iguals períodes de temps.

15.2 Correspon al president o presidenta la representació de l'Agrupació d'Interès Econòmic, que podrà delegar
en l'administrador o administradora, la convocatòria de les reunions, l'elaboració de l'ordre del dia i la direcció
de les deliberacions de l'Assemblea de Socis, dictar les disposicions particulars que siguin necessàries per al
desplegament dels acords de l'Assemblea de Socis, i, a proposta de l'administrador o administradora, elevar el
projecte de pressupost anual i les seves modificacions als efectes de l'aprovació, si escau, de l'Assemblea de
Socis. També li corresponen totes aquelles funcions que li siguin expressament encomanades o li delegui
l'Assemblea de Socis.

 

Article 16

Del secretari o secretària

16.1 L'Assemblea de Socis ha de designar un secretari o secretària, que pot ser membre de l'Assemblea o no,
per un període de tres anys, reelegible per períodes de temps iguals.

16.2 Correspon al secretari o secretària estendre l'acta dels acords presos a les reunions de l'Assemblea de
Socis, la qual, degudament signada pel secretari o secretària i amb el vistiplau del president o presidenta, ha
de ser transcrita al llibre que s'habiliti a aquest efecte, com també totes aquelles funcions que siguin pròpies
del càrrec.

Les certificacions dels acords de l'Assemblea de Socis han de ser emeses amb les mateixes signatures.

 

Article 17

De l'administrador o administradora

17.1 L'Agrupació ha de ser administrada per una persona, física o jurídica, nomenada per l'Assemblea de Socis,
a proposta del president o presidenta, que en pot ser membre o no.

17.2 Corresponen a l'administrador o administradora les funcions següents:

a) Representar l'Agrupació per delegació del president o presidenta, i relacionar-se com a administrador o
administradora amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i els particulars.

b) Proposar a l'Assemblea de Socis els programes, les estratègies i els plans plurianuals d'actuació de
l'Agrupació.

c) Elaborar la proposta de pressupost anual, d'acord amb els plans d'actuació aprovats.

d) Executar i fer complir els acords de l'Assemblea de Socis i les disposicions de la Presidència.

e) Administrar el patrimoni i els béns de l'Agrupació, en el marc de les facultats que li hagin estat conferides
per l'Assemblea de Socis.

f) Executar el pla d'inversions anual i exercir les facultats de contractació en matèria d'obres, instal·lacions,
serveis i subministraments.

g) D'acord amb els criteris de l'Assemblea de Socis, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de
treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de
categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats del personal
d'acord amb els criteris o les instruccions que estableixi l'Assemblea de Socis.
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h) Ordenar els pagaments de l'Agrupació, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades per
l'Assemblea de Socis.

i) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques adequades,
i també per la conservació i el manteniment dels serveis, les instal·lacions i els equipaments.

j) Preparar la documentació que, per mitjà del president o presidenta, s'ha de sotmetre a la consideració de
l'Assemblea de Socis i informar de tot el que calgui per a l'exercici correcte de les seves competències,
particularment pel que fa a la confecció i el compliment del pressupost anual i els plans plurianuals d'actuació.

k) Informar periòdicament del funcionament i l'estat de situació de l'Agrupació.

l) Presentar anualment a l'Assemblea de Socis el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, la
memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost.

m) Representar l'Agrupació davant els jutjats i els tribunals, fer-hi declaracions i practicar la prova de confessió
judicial com a legal representant, sota jurament decisori o no decisori.

n) Atorgar poders per a plets a favor de procuradors dels tribunals i advocats.

o) Qualsevol altra funció que se li encomani expressament o que li deleguin l'Assemblea de Socis o el president
o presidenta, en l'àmbit de les competències respectives.

 

 

Capítol III

Règim econòmic, contractual i responsabilitats

 

Article 18

Aportacions

18.1 Per fer front a les inversions i a les despeses de l'Agrupació, cadascun dels socis s'obliga a ingressar als
comptes corrents bancaris corresponents la seva part proporcional de les successives aportacions que
l'Assemblea de Socis acordi necessari efectuar, tot dins el termini d'un mes comptat des de la data de
l'aprovació.

18.2 Quan un dels socis de l'Agrupació no hagi fet l'aportació acordada per l'Assemblea de Socis en el termini
previst, i a manca d'un acord entre els socis adoptat per al cas concret, l'Agrupació, per tal de no endarrerir el
projecte, pot cobrir la part que falti amb crèdits o préstecs de tercers o també, si n'hi ha, amb excedents de
caixa.

18.3 L'Agrupació recuperarà els interessos abonats a tercers amb càrrec als beneficis que corresponguin al soci
que s'hagi endarrerit. Si haguessin estat utilitzats excedents de caixa de l'Agrupació, igualment es detrauran
dels beneficis del soci endarrerit els interessos que resultin d'aplicar a l'aportació retardada l'interès euríbor a
quinze dies.

18.4 Si la situació de retard persisteix més d'un any, qualsevol dels altres socis pot fer efectiva la quantitat
endarrerida i es durà a terme la modificació de les participacions en l'Agrupació. Si fossin diversos els socis
interessats a fer efectiva la quantitat endarrerida, es repartirà a prorrata segons la participació respectiva.

 

Article 19

Patrimoni

19.1 Constitueixen el patrimoni de l'Agrupació d'Interès Econòmic:

a) Els béns i els drets que li aportin les entitats agrupades.

b) Els béns i els drets que adquireixi o rebi per qualsevol títol.

19.2 El patrimoni de l'Agrupació ha de quedar reflectit en l'inventari corresponent, que ha de revisar i aprovar
anualment l'Assemblea de Socis.
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Article 20

Recursos

Per a la realització dels seus objectius, l'Agrupació disposa dels recursos següents:

a) Les aportacions realitzades per les entitats agrupades.

b) Els rendiments dels serveis que presti.

c) Els productes del seu patrimoni.

d) Els crèdits que s'obtinguin.

e) Els ajuts i els donatius.

f) Qualssevol altres que li puguin correspondre d'acord amb les lleis.

 

Article 21

Pressupost

21.1 L'Assemblea de Socis ha d'establir i aprovar un pressupost anual d'ingressos i despeses abans del 31 de
desembre de cada any per aplicar-lo a l'exercici econòmic següent.

21.2 En el pressupost s'han de considerar els conceptes següents:

a) Despeses de personal.

b) Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i qualssevol altres despeses d'explotació de
l'Agrupació.

c) Previsions de finançament.

d) Amortitzacions.

e) Despeses d'inversió en béns immobles, instal·lacions, utillatge i altres béns de consum duradors, necessaris
per al millor desenvolupament de les activitats de prestació dels serveis de l'Agrupació.

 

Article 22

Control econòmic, comptabilitat i auditoria

22.1 En matèria de control econòmic i règim comptable, l'Agrupació s'ha de sotmetre a les normes generals
que sobre la matèria estableixin l'Estat i la Generalitat de Catalunya, i, especialment, al Decret legislatiu
2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de
l'empresa pública catalana, i del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de finances públiques de Catalunya.

22.2 Dins del primer trimestre de cada any, l'administrador o administradora ha d'elevar a l'Assemblea de
Socis, per mitjà del seu president o presidenta i prèvia auditoria, el balanç de situació, el compte de pèrdues i
guanys, la memòria de l'exercici i la liquidació del pressupost a 31 de desembre anterior. L'Assemblea de Socis
ha d'aprovar els comptes dins del segon trimestre de l'exercici següent al de referència, i n'ha de donar compte
immediatament a les entitats agrupades.

22.3 L'Assemblea de Socis ha d'acordar la destinació dels romanents de l'exercici anterior, que s'han d'aplicar,
en primer lloc, a l'amortització dels deutes de la mateixa Agrupació i, en segon lloc, a la inversió en
equipament propi de l'Agrupació.

 

Article 23

Exercici social

L'exercici social coincideix amb l'any natural, es tanca el 31 de desembre de cada any. Per excepció, el primer
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exercici s'entén iniciat el dia en què es constitueix l'Agrupació.

 

Article 24

Condició de mitjà propi personificat

24.1 Logaritme, Serveis Logístics, AIE, té la condició de mitjà propi personificat de les entitats que la integren i
que tinguin la condició de poder adjudicador, als efectes d'allò que estableix la legislació en matèria de
contractació del sector públic en relació amb els mitjans propis personificats. Les relacions de l'Agrupació
d'Interès Econòmic amb les entitats de les quals és mitjà propi personificat no tenen naturalesa contractual i
s'articulen mitjançant encàrrecs.

24.2 L'Agrupació d'Interès Econòmic no pot participar en les licitacions públiques convocades per les entitats
respecte de les quals té la condició de mitjà propi personificat. No obstant això, quan no hi concorri cap
licitador, es pot encarregar a l'Agrupació d'Interès Econòmic l'execució de l'activitat objecte de licitació pública.

 

Article 25

Responsabilitats

25.1 Els socis de l'Agrupació han de respondre personalment i solidàriament dels deutes de l'Agrupació. La
responsabilitat dels socis és subsidiària de la de l'Agrupació.

25.2 L'administrador o administradora ha de guardar secret sobre les dades confidencials de l'Agrupació, fins i
tot després de cessar en les seves funcions.

 

 

Capítol IV

Separació i dissolució

 

Article 26

Separació de socis

Qualsevol soci pot separar-se de l'Agrupació en els casos previstos en aquests Estatuts, quan concorri causa
justa o mitjançant el consentiment dels altres socis. S'entén que constitueix causa justa la pròpia voluntat de
separar-se, comunicada a la societat amb una antelació mínima de tres mesos.

 

Article 27

Dissolució

L'Agrupació es dissoldrà per impossibilitat legal o material de complir el seu objecte o per acord unànime dels
socis

L'Agrupació també es dissoldrà en la resta de supòsits previstos a l'article 18 de la Llei 12/1991, de 29 d'abril,
d'agrupacions d'interès econòmic.

 

Article 28

Liquidació

28.1 Un cop dissolta l'Agrupació, s'ha de dur a terme la liquidació definitiva de les seves despeses, el
pagament dels deutes a tercers i el tancament dels comptes bancaris.

28.2 Les instal·lacions de l'Agrupació podran ser adquirides amb caràcter preferent per l'Institut Català de la
Salut.
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28.3 El saldo que resti, un cop satisfetes les obligacions de l'Agrupació, s'ha de distribuir entre els socis, en
proporció a la seva participació en el moment de la liquidació.

 

Article 29

Arbitratge

Les divergències que sorgeixin entre el socis amb motiu de la interpretació, l'execució i l'aplicació dels presents
Estatuts s'ha de resoldre mitjançant un arbitratge d'equitat, realitzat per un àrbitre expert en temes econòmics
o legals, segons la naturalesa de la divergència, que s'ha de tramitar per les normes procedimentals vigents.

Correspon el nomenament de l'àrbitre i la tramitació del procediment al Tribunal Arbitral de Barcelona de
l'Associació Catalana d'Arbitratge.

 

(19.086.006)
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