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Senyorlsenyora,
De conformitat arnb el que preveu I'article 51 en relació arnb I'article 115.1 b),
ambdós de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, em plau d'acompanyar-vos, la Proposta
d'acord pel qual s'autoritza la creació del consorci Hospital Clínic de Barcelona
(HCB) i se n'aproven els Estatuts, als efectes que abans de quinze dies ens feu
arribar les vostres al'legacions, si s'escau.
La documentació que integra I'expedient de la Proposta resta a la vostra disposició,
per ser consultat, en les dependéncies de I'Assessoria Jurídica del Departament de
Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona.
Tarnbé es pot consultar, durant el període esmentat, a j'adreya web
htlp:llsalutweb.gencat.cat, apartat de disposicions en tramil.
ent,

Ros
ernández i Alegre
Secre- ria general
Barcelona, 6 de maig de 2015
(Ref.: MJBled)

Travessera de les Con s, 131-159
Pavelló Ave Maria
080280arcelona
Te!. 93 227 29 00
Fax 93 227 29 90
hltpJ/salulweb.gencalcal

ACORD
GOV/_ _/2015, d__ d
, pel qual s'autoritza la creació del consorci
Hospital Clínic de Barcelona (HCB) i se n'aproven €lIs Estatuts.

La L1ei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic, mitjan9ant la seva disposició addicional quarta, va autontzar el Govern a
iniciar el procés per a dotar I'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona de personalitat
juridica com a consorci. Es planteja, doncs, la transformació de la seva actual
personificació juridica en un consorci sanitari de naturalesa pública amb la subrogació
en tots €lIs seus béns, drets i deures, en coherencia amb el citat precepte i la disposició
transitoria quarta de la mateixa norma.
El nou consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) esta integrat per I'Administració de
la Generalitat de Catalunya, a través del Servei Catala de la Salut, al qual resta adscrit, i
per la Universitat de Barcelona. En aplicació del marc normatiu recollit al paragraf
precedent, es reconeix aixi mateix a l'Associació de coneixement clinic Hospital Clínic
(entilat sense anim de lucre) ia seva participació en la goverrian9a del nou consorci
mitjan9ant I'atribució de la potestat per nomenar membres que la representin al seu
maxim organ de govern' en el ben entes que no s'hi integra en quaiitat d'enlilat
consorciada.
Aquesta fórmula de gestió persegueix facilitar una organització que, dins el marc
d'autonomia de gestió propi de les entilats del sector públic de la salut, compleixi des de
criteris de maxima exigencia de qualitat i eficiéncia les funcions que ha vingut
desenvolupant I'Hospital Clfnic de Barcelona eh materia d'activilat sanitaria i
sociosanitaria, docents, d'investigació i innovació sanitaria i donant compliment prioritari
a I'activitat encarregada en el marc del sistema de salut de cobertura pública.
La proposta de conveni de col·laboració regulador de la transformació de I'actual entltat
Hospital Clfnic i Provincial de Barcelona en el nou consorci estabieix €lIs pactes entre les
parts interessades per ordenar-ho en el marc de la previsió de successió universal, i
s'enfoca sobre diferents ambils funcionals: recursos personals, béns i drets de
naturalesa patrimonial, conlinuHat de I'aclivitat, etc. En paraHel, s'estableix un aUre
conveni de col'laboració, en aquest cas regulador de I'adscripció de béns demanials de
la Universitat de Barcelona al consorci Hospital Clínic de Barcelona, que preveu les
condicions per garantir la ulilització de forma gratu'ila d'infraestructures fonamentals per
al compliment adequat de les funcions de I'entita\.
De conformitat amb .el que preveuen I'article 9 f) de la L1ei 15/1990, de 9 dEl juliol,
d'ordenació sanitaria de Catalunya, en relació amb I'article 7.3 de la mateixa L1ei,
¡'article 55 de la L1ei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i regim
juridic de I'Administració de la Generalilat, I'article 115 de la L1ei 26/2010, del 3 d'agost,
de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
I'article 26 o) de la L1ei 13/2008, de 15 de novembre, de la presidencia de la Generalitat i
del Govern.
Per tot aixo, a proposta del conseller de Salut, el Govern
Acorda:

--1 Autontzar el Servei CalalE! de la Salut la constitució del consarci Hospital Clfnic de
Barcelona (HCB).
--2 Aprovar el lexl Integre deis Estatuts de I'entilat que s'annexen a aquest Acord.
--3 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalital de Catalunya.

Barcelona, __ d

Jordi Baigel i Cantons
Secretari del Govern

de 2015

Annex
Estatuts del consorci Hospital CHnic de Barcelona (HCB)
Capltoll
Disposicions generals
Article 1
Denominació i enlilats integrants
1.1 Amb la denominació d'Hospital CHnic de Barcelona (HCB) es canslilueix un cansorci
en el qual participen l'Adniinistració de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei
Catala de la Salut, i la Universitat de Barcelona.
1.2 El nombre de membres del cansorci podra ésser ampliat amb I'admissió d'entitats
públiques o privades sense anim de lucre que puguin col'laborar en els objectius del
consorci, així cam efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen
I'objectiu. L'acord d'admissió de nous membres exigeix la majoria prevista a I'article 7.1 r)
d'aquests Estatuts i el compliment deis requisits que estableix ¡'article 6.3.
1.3 Es reconeix a l'Associació de caneixement cllnic de I'Hospital Clinic (ACCHC) la
facultat de participar en la governan<;a de I'Hospital Clinic de Barcelona mitjan<;ant
I'atribució de la potestat per al nomenament de membres que la representin al seu Consell
de Govem, en els tennes que estableix I'article 6.2 i en el ben entes que no reuneix la
qualificació d'enlilat cansorciada.
Artícle 2
Domicili, centres i organització corporativa
2.1. El domicili del consorci s'estableix a I'Hospital Clinic de Barcelona, al carrer Villarroel,
número 170, de Barcelona.
2.2 En virtut de la subrogació prevista en tots els béns, drets i deures de "antic Hospital
CHnic i Provincial de Barcelona, segons el régim establert per la L1ei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, adminístratives, financeres i del sector públic en les seves
disposició addicional quarta í disposició transitória quarta, el cansorci participa en les
entitats instrumentals amb personalitat juridica diferenciada que depenien de I'antic
Hospital CHnic succeint-Io en la seva posició segons els percentatges corresponents.
L'Hospital CHnic de Barcelona pot dotar-se de I'organilzació corporativa que estimi més
eficient per a la gestió i compliment de les seves funcions, incloent en aquesta noció les
seves entitats participades. Aixó inclou la supressió, creació i reorganilzació, si escau,
de les entitats participades en el moment de la seva constitució, preví compliment deis
procediments i la nonnativa vigents aplicables a cada operació i de forma congruent
amb les capacitats que se Ii reconeixen a I'article 3.2.
2.3. L'Hospital CHnic de Barcelona podra gestionar, a més, altres dispositius
assistencials i de recerca, sigui directament o mitjan9ant la creació o participació en
d'altres entitats instrumentals, previ acord del Consell de Govern i de confonnitat amb la
normativa que Ii resulti aplicable. Sota els mateixos condicionants, podré modificar la
saya participació en les enlilats actualment conslilu"ides amb el criteri de miliorar la seva
organilzació per facilitar el compliment deis seus objeclius.

2.4 L'Hospital Clínic de Barcelona té la consideració d'Hospital Universitari de la
Universitat de Barcelona (UB) i emprara la lIegenda d'Hospita/ Universitari (UB), com a
identificació grafica.
2.5 L'Hospital Clfnic de Barcelona s'organitza en Instituts i centres, cem a unitats
organitzatives basiques, per al desenvolupament de les activitats assistencials, docents, de
recerca i d'innovació, de conformilat amb les mesures, criteris i fórmules de gestió que
estableixin al respecte els seus órgans de govem i direcció competents en cada caso
L'organització, funcionament i els nomenarrients deis directors deis instituts i centres
s'establira en el reglament de régim intern que aprovara el Consell de Govern.
Article 3
Objecte i funcions
3.1 L'objecte de I'Hospital Clínic de Barcelona és la realització d'activitats sanitaries i
sociosanilaries al servei deis ciutadans, aixl com docents, de recerca, d'investigació i
innovació sanitaria i, en cencret, donar cempliment de forma prioritaria a I'activitat que se Ii
encarregui en el marc del sistema de salut de cobertura pública per part del Servei Catala
de la Salut, a I'empara del que eslableix la L1ei d'ordenació sanitaria de Catalunya. De
conformitat amb aixo, són finalilats especifiques de I'Hospilal Cllnic de Barcelona:
a) L'educació sanitaria, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i la salut pública.
b) L'atenció integral de la salut.
c) L'atenció sanitaria primaria, especialitzada, ambulatoria, domiciliaria, telematica i
hospitalaria, inclosos els serveis diagnostics.
d) L'alenció sociosanitaria i de salut mental: de prevenció, de rehabililació, d'assisténcia a
domicili, i allres activitats d'analoga naturalesa.
e) Promoure el coneixement en els ambits de la sanitat ¡les ciencies de la salut i en aquest
ambit d(lsenvolupar activitats en materia de docencia pre i postgraduada, la investigació,
la innovació, la formació, la biomedicina, la bioetica, els sistemes d'informació, I'impuls del
desenvolupament de les tecnologies i deis recursos per millorar la qualitat deis serveis
sanitaris i sociosanitaris .
f) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats
esmentades anteriorment ¡que acordi el Consell de Govern.
g) La gestió deis bens immobles afeclats al desenvolupament de les activitats de l'Hospital
Clfnic de Barcelona.
3.2 Les activitats a que es refereix I'apartat anterior, J'Hospital Clínic de Barcelona les
pot realitzar directament o a través de qualssevol altres formes de gestió admeses en
dret. Per al desenvolupament de les seves activitats, I'Hospital Clínic de Barcelona pot
formalitzar convenís de coHaboració amb altres institucions especialitzades o, en
coherencia amb el qué preveu J'article 2, crear o participar en enlitats instrumentals o
servir-se d'aquelles de les quals ja en sigui titular o hi tingui participació, de conformitat
amb la normativa aplicabie a cada suposit.
.
3.3 Les activitats expressades, de conformitat. amb el que disposa I'article 3.1, es
prestaran majorilariament en régim de cobertura pública i finan9ament públíc en el marc
del SISCAT (Sistema sanitari integral d'ulilització pública de Catalunya). Aixo no exclou
el possible desenvolupament per par! de I'Hospital Clínic de Barcelona d'activitats de
finan98ment no públic respecte a I'atenció regida per assegurances obligatories,

voluntaries o qualsevol altre tipus d'assistencia no coberta pel sistema públic de salut,
d'acord amb la normativa aplicable.
3.4 Per al desenvolupament de les aclivitats relacionades amb els diferents ambits de
coneixement es podran forrtlalitzar convenis de col·laboració prioritariament amb la
Universitat de Barcelona o, si s'escau, amb altres institucions especialilzades. Atesa la
condició d'hospital universitari de la Universitat de Barcelona, els convenis de l'Hospital
Cllnic de Barcelona amb altres institucions especialitzades que tinguin la condici6
d'universitats públiques o privades, nacionals o estrangeres, d'inslituts d'investigacl6 o, en
general, qualsevol tipus d'institució d'ensenyament per a activitats de formaci6 oficials ja
sigui de pregrau, de grau o de postgrau, seran aprovats previament per la Universitat de
Barcelona.
3.5 L'ambit territorial preferent per al desenvolupament de I'objecte i les finalitats
especifiques de "Hospital Clínic de Barcelona es Catalunya, sense que aix6 constltueixi
cap impediment per impulsar o participar en projectes, aclivitats i coHaboracions que
ultrapassin aquest ambit territorial de referencia.
Capitolll
Article 4
Naturalesa, régim jurldic i principis de Govern
4.1 L'Hospital Clínic de Barcelona regulat en aquests Estatuts te la consideració de
consorci sanitari i esta subjecte al régim jurídic establert en la disposici6 addicional
única de la L1ei 15/1997, de 25 d'abril, sobre habilitació de noves fórmules de gesli6.
L'Hospital Cllnic de Barcelona és una entitat jurldica pública, de naturalesa institucional i
de base associativa, dotada de personalitat jurldica plena i independent de la deis seus
membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públlc i privat que requerei~i per la
realilzació de les seves finalit¡¡ts, ¡resta adscrit a ¡'Administració de la Generalitat de
Catalunya a través del Servei Catala de la Salut.
En conseqüéncia, I'Hospital Clínic de Barcelona, a través deis seus 6rgans representatius,
a més de les facultats que com a entitat de dret públic Ii corresponen, pot adquirir, posseir,
reivindicar, permutar, gravar i alienar tota mena de béns i drets, celebrar contractes,
assumir obligacions, interposar recursos i exercitar les accions previstes a les lIeis.
L'Hospital Clínic de· Barcelona, com a entitat pública depenent de la Generalitat de
Catalunya en virtut de la seva adscripció al Servei Catala de la Salut, gaudira de les
bonificacions i exempcions fiscals i tributaries que li reconegui la normativa vigent en cada
moment en ra6 d'aquesta naturalesa.
4.2 La gestió encomanada i les capacitats atorgades es desenvólupen d'acord amb els
criteris de descentralització i autonomia de gestió, sota els principis d'eficacia, eficiencia,
qualitat i salisfacció per als ciutadans; de planificació, coordinació i cooperació, i de
participació i reconeixement del paper que han de desenvolupar els professionals que
preslin els seus serveis. L'Hospltal Cllnic de Barcelona aclua regit pels principis de
rendibilitat, economia i produclivitat i amb aplicaci6 de técniques de gestió empresarial.
En desenvolupar,¡enl de les seves acluacions, l'Hospital Clínic de Barcelona aplicara
sistemes d'informació sobre I'activitat, els costos i el desenvolupament de la gesti6
cllnica, acluara regit per plans estrategics aprovats pel Consell de govern i implantara

sistemes de control intern que vetllin pel respecte deis principis eties i normes de
conducta que s'establiran a un Reglament o Codi de Bon Govem que elaboran!¡ i aprovara
el Consell de Govern i fomentara la implantació de sistemes d'avaluació del control i del
risc de I'entitat, la qual ha de dotar-se deis mecanismes suficienls per poder fer-Io efecliu.
4.3 L'Hospital Clínic de Barceiona, que té caracter voluntari i indefinit, es regeix per
aquests Estatuts, pels reglaments que aprovi el Consell de Govern i per les disposicions
legals i de caracter general que Ii siguin aplicables.
En I'exercici de les competencies determinades a I'article 162 de l'Estatut d'Aulonomia de
Catalunya, la Generalital exerceix la tutela de I'organilzació i els serveis vinculats ilo
dependents de I'Hospital Cllnic de Barcelona, per tal d'assegurar el compliment de la seva
finalilat i vetllara per la correcta assignació deis recursos económies.
4.4 L'aclivitat i la prestació de serveis es realilza de la forma que determinin les
disposicions legals corresponents i els reglaments i les instruccions que dictin els organs
de govem, d'acord amb les respectives competencies.
4.5 El regim jurídic aplicable de forma general a I'Hospital Cllnic de Barcelona pel que fa a
les seves relacions amb les enlitats consorciades, en tant entitat adscrita al Servei Catala
de la Salut, ve determinat per la normativa de caracter general aplicable als consorcis del
sector públic de la salut, tant I'emesa per la Generalitat de catalunya com per qualsevol
allra instancia quan resulli de preceptiu complimenl, sens pe~udici deis parámetres de
relació especifics en diversos ámbits que s'estableixen als presents Estatuts.
Capítollll
Organs de govern i direcció i de coordinació
Article 5
Organs de govern i dírecció
5.1 El máxim organ de govern de I'Hospital Clínic de Barcelona és el Consell de Govern

i té les funcions i atribucíons necessáries per a ¡'assoliment deis objectius de I'entilat, de
conformilat amb aquests eslatuts i la legislació i normativa que li sigui aplicable.
5.2 Són també organs de govern i direcció de I'Hospital Cllnic de Barcelona, amb les
competencies que Ii atribueixen aquests estatuts, els següents:
a) La presidencia.
b) La vicepresídencia.
c) La direccíó general.
5.3 El Consell de Govern pot acordar la creació, al seu sí, d'una Comissió permanent
amb les facullats delegables que decideixi, aplícant-hi en tot cas la publicital necessaria.
En el cas que se n'acordi la creaci6, aquesta Comissi6 estará composada com a mlním
per un membre designat per cadascuna de les enlitals representades en el Consell de
Govern d'entre les persones que en formen parlo Per a l'adopci6 deis seus acords i
decisions se seguiran els mateixos criteris establerts estalutariament per al Consell, en
el ben entes que el plantejament del funcionament i votacions de la Comissi6 sempre
haura de reproduir la proporcionalitat en la participaci6 que correspon a cada enlilat en
el mateix grau contemplat per al Consell. Als efectes de garantir-ho sense augmentar-ne

el número de participanls, si escau s'aplicaran mecanismes de ponderaci6 de vol
atribuinl-ne a cada representanl el número adienl en funci6 del citat paramelre de
respecte a la representativital fixada. En 101 cas, correspon al própi Consell de Govem
I'establiment de.les normes de funcionament que eslimi adequades, en el ben enles que
ha de respectar preceptivament les citades directrius de represenlativital.
5.4 El Consell de Govem poI constituir comissions de Ireball no decisories dins del propi
Consell per imp'ulsar les politiques de governabilital que acordi, principalment en els
ambits laboral, d'estructura i estrategia organilzaliva, i economic-financer o audilaria.
Aquestes comissions poden incorporar amb carácter punlual o permanent a persones
alienes al Consell de Govern.
5.5 El Consell de Govem poI constituir consells de participació en I'ambit de l'alenci6
comunitaria. Aquests consells poden incorporar persones alienes al Consell de
Govern.
Article 6
Composició i regim juridic del Consell de Govern
6.1 El Consell de Govern es compon de selze membres nomenats i substitu'its
lIiurement per les entitats a les quals es reconeix aquesta potestat en la proporció que
s'estableix a I'eplgraf següenl.
6.2 La composició del Consell de Govern es distribueix de la manera següen.t:
a)
Nou membres en representació del Servei Catalá de la Salul nomenats pel
conseller o consellera del departamenl compelenl en maleria de salut, sel d'ells
designals a proposla del director o direclora del Servei Catalá de la Salul idos d'ells
designats a proposta de la persona o persones Iilulars del departament o departamenls
compelents en maleria d'economia i d'universitats (si ambdues materies es lroben sota
responsabilitat d'un mateix departament, un deis designals carrespondra a I'ámbit
economic i I'allre a I'ámbit del coneixemenl).
b)
Quatre membres en represenlació de la Universilat de Barcelona, designats per
la persona que exerceixi el cárrec de Rector de la Universital de Barcelona, dos deis
quals seran professorat de la Facultat de Medicina del Campus Clínic-August Pi i
Sunyer (un d'ells, com a mlnim, amb pla98 vinculada entre la Facultat de Medicina i
I'Hospital Cllnic).
c)
Tres membres en representació de I'Associació de coneixement cllnic de
I'Hospital CHnic, carresponent-ne la designació al seu máxim organ de govern entre els
professionals de I'Hospital de reconegut prestigi i trajectória professional (dos del
col'lectiu medic i un del coHectiu d'infermeria), en el ben entes que aquesta potestat per
a la designació de representants es planteja exclusivament en els termes de contribució
a la governanQa que contempla I'article 1.3.
6.3 La Incorporació de noves entitats a ¡'Hospital Clinic de Barcelona determinara la
incorporació deis seus representants al Consell de Govern, requerirá la modificació
d'aquests estatuts I I'actualització de la seva composició, segons el que s'acordi en el
corresponent conveni d'adhesió, per bé que reservant sempre la majoria absoluta als
representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
6.4 Assisteixen a les sessions del Consell de Govem, amb veu pero sense vot, el/la
secretari/aria i el/la director/a general de I'Hospital Clínic de Barcelona. La persona que

ostenli la direcció general no podra ser membre del Consell de Govem . Si el secretan o
secretana és un deis membres del Consell, hi assisteix amb veu i vol.
6.5 La durada del mandat deis membres del Consell de Govern és de quatre anys, sens
perjudici que 'puguin ser nomenats per a nous mandats pel mateix periode de temps
indefinidament o que puguin ser cessats per qui els ha nomenat abans de haver
acomplert aquest termini.
6.6 El cessament i/o la dimissió d'un membre del Consell de Govern que provoqui una
vacant dóna 1I0c a la seva substitució per I'entitat que el nomeni. La durada del mandat
del nou membre és la que resti fins a I'acabament del mandat de la persona substilu"ida.
6.7 Els membres del Consell de Govern poden delegar per escrit la seva representació i
vot en un altre membre del Consell per a algun o per a tots els punts de I'ordre del dia.
Aquesta facultat també és aplicable quan I'absent és el president o presidenta del
Consell, si bé les funcions inherents a aquest ciurec les exercéix el vicepresident o
vicepresidenta, d'acord amb allo que disposa I'article 11 d'aquests Estatuts i, amb
independencia de a qui Ii delegui el seu vol.
6.8 Els membres del Consell de Govern tenen dret a percebre els drets d'assisténcia per
a la concurrencia a les sessions d'organs col'legiats, en els suposits, la forma i la
quantia que s'estableixin d'acord amb la normativa aplicable.
Article 7
Funcions del Consell de Govern :
7.1 Corresponen al Consell de Govern, amb caracter enunciatiu, que no Iimitaliu, les
funcions següents:
a) L'onentació general de les funcions de l'Hospital Clinic de Barcelona dins deis objeclius
eslatutaris i la consegüent aprovació d'un pla general i, en el seu cas, de plans anuals
d'aclivitats ¡deis plans estrategies que es requereixin, que hauran de ser reflectits en el
pressuposl.
b) Aprovar el pressupost anual de I'Hospital Cllnic de Barcelona, la liquidació d'aquesl,
el compte general, I'inventari de béns, el balang i el compte d'explotació del tancament
de l'exerCici, aixi COm aprovar el Pla d'inversions, la memona de I'activitat económica
desenvolupada durant I'exercici, el resullat de la gestió assistencial, ¡'económica de
I'exercici anterior, i I'aplicació de romanents.
c) Aprovar disposicions i reglaments, inclós un codi de Bon Govern i un reglament de
regim intern, que siguin necessans per al funcionament de la institució i per a la seva
avaluaci6 i control de risc, i adoptar mesures d'organització i funcionament de I'Hospital
Clínic de Barcelona inclosos els d'organització i funcionament deis seus establiments,
centres i serveis aixi com constituir comissions, consells o comites amb les funcions que
els siguin encomanades específicament, en I'ambit de lIurs competencies, determinant i .
nomenant els seus membres.
d) L'aprovació, en el marc de la normativa vigent que resulti aplicable, de les condicions
generals d'accés als lIoes de treball i als carrecs direclius; el regim de prestaci6 de
funcions, plantilles, conceptes retnbulius i remuneracions; els convenis col-lectius de treball
o pactes especials a aplicar als professionals de I'Hospital Clinic de Barcelona. Informar les

soHiciluds de oompatibililal del personal de prestaeió de serveis.
e) El nomenament i la separació del carrec del/de la director/a general de I'Hospital Clínic
de Barcelona, en els tennes previstos en I'arlicle 19 d'aquests estatuts, amb les
relribueions que correspongui per I'exercici d'aquest carTec.

f) El nomenament i la separació, a proposta del presidéncia del Consell, del secretari o
secretaria, aixl com fixar el régim jurídic que li és aplicable.
g) A proposla de la direcció general, aprovar i modificar I'estructura directiva i I'organigrama
de I'Hospital Clínic de Barcelona, ratificant, en el seu cas, els nomenaments deis carrees
directius efectuats pel/per la directorIa general i/o la Junta Facultativa i el Consell
d'lnfenneria, en el marc de la nonnaliva vigent que resulli aplicable, i en concret, en el
marc del procediment que eslableixi el Reglament de régim intem, el qual entre d'altres
aspectes incloura les bases del mecanisme de selecció del citat personal directiu .
h) Aprovar els acords d'adquisició, d'alienaeió i de gravamen deis béns immobles i deis
béns mobles que integren el patrimoni de l'Hospital Cllnic de Barcelona, excepte que el
propi Consel! estableixi imporls mínims per sota deis quals la decisió recaigui en un altre
órgano Aquesta facultat inclou I'acceptació de drets hereditaris a benefici d'inventari i també
de donacions.
i) Ostentar la condieió d'organ de oontractació de l'Hospital Cllnic de Barcelona sense
pe~udici de poder delegar aquesta funció en procedíments el pressupost de Iicitació deis
quals sigui igualo inferior a 12 milions d'euros (IVA exclos). Autoritzar la subscripci6 de
convenís de coHaboraeió i encarrees de gestió, aixl com aliances estratégiques, al marge
deis previslos a I'aparlat D, amb els mateixos IImíts quantitatius en cas que s'aprovi la seva
delegació.
'

D Aprovar

els convenis i contractes per a !a prestació de serveis 1, en especíal els
contractes amb el Servei CalalA de la Salut í I'organísme competent en matéria de serveis
socí¡;¡ls o altres entitats públiques o privades, i també, en general, aprovar els preus deis
serveis que presta I'Hospital Cllnic de Barcelona i, de conformitat amb I'article 114 h) de
la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurfdic i procediment de les admínistracions
publiques de Catalunya pot exereir les poteslats tributaries que als consoreis sanitaris
els hi pugui permetre una nonna amb rang de lIei.
k) Acordar les operacions de crédit, d'endeutament a curt, mig i lIarg lennini
contractes de tresoreria, amb l'autoritzaci6 necessaria en cas que s'escaigui.

els

1) Aprovar les Bases d'Execueió del Pressupost 1, en el seu cas, les seves actualitzacions.
m) Acordar exercir tota mena d'aceions, d'excepcions, de recursos i de reclamaeions
judicials, extrajudicials i adminislratives i dictar resolucions, en defensa deis drets i deis
interessos de I'Hospítal Clínic de Barcelona, sense pe~udiei que aquestes facultats pugui
exereir-Ies la direcció general en cas d'urgéncia, en perlodes entre sessions del Consell
de Govem i amb I'obligació de donar-ne compte a la següent sessi6 ordinaria que es
celebrés.
n) Fixar els crileris d'ordenacló de pagaments I assignar les atribucions del/de la direclor/a
general I deis altres directíus de I'Hospital Clínic de Barcelona en aquesta matéria.

o) Autoritzar per al millor compliment de les seves finalitats, I'ampliació de les activitats,la
remodelació o I'extinció de les existents, la aeació de nous centres i serveis que integrin
I'Hospital Clinic de Barcelona o la seva supressió, aixi com la constitució, la fusió o la
Iiquidació d'ens amb personalitat juridica dependents directament o indirectament de
I'Hospital Cllnic de Barcelona i la participació en altres d'exislents, sempre en el marc de
la iegislació i normativa aplicable.
p) Exercir, de conformilat amb I'article 114 h) de la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de régim
juridic i procediment de les administracions públiques de Cataiunya les potestats
sancionadores que als consorcis sanitaris els hi pugui permetre una norma amb rang de
Ilei.
q) Actuar com Junta General universal del soci únic de les enlilats mercantiis de
titularítat exclusiva de I'Hospital Clínic de Barcelona.
r) Aprovar la proposta de modificació deis Estatuts de I'Hospital Clínic de Barcelona i
interpretar-los, en cas de dubte, aixi com aprovar I'adhesió de noves entitats a I'Hospital
Clínic de Barcelona, la seva continu'ilat o dissolució, la seva fusió o transformació i
aprovar la liquidació deis b~ns, drets i obligacions de conformitat amb el procediment
legal o reglamentari establert. En tots aquests casos es requerirá I'acord del Consell de
Govern segons la majaria qualificada prevista a I'article 17.2 i la resta de requisils
previstos a I'article 17.3.
s) Acordar I'atorgament de poders específics a favor de quaisevol persona, amb
I'extensió de facultats que decideixi, Ilevat de les indelegables.
t) Vetllar pel compliment de les funcions de I'Hospilal Cllnic de Barcelona i fomentar
aclivament la implantació de sistemes de control intem ¡transparencia com a práctica de
bon govem.
u)
Autorilzar la realització de despeses amb abast plurianual de I'Hospital Cllnic de
Barcelona, en el ben entes que aquesta funció nomes será delegable en la comissió
permanent, en el suposit que aquest órgan es constitueixi.
v)
Aprovar, aixi com suprimir, la creació d'una Comissió permanent, en els termes
que estableix I'article 5.3 i amb la determinadó de les funcions que en cada cas se'ls
assigni.
w)
Totes aquelles aUres que no estiguin expressament atribu'ides als restants
órgans de govern de I'Hospital Cllnic de Barcelona.

7.2 En cap cas el Consell no podrá delegar les funcions indicades en les lIetres a), b), c),
d), e), 1), 1), m), o), q) r), v), w) i. exclusivament en supósits de pressupostos de licitació
superiors a 12 milions d'euros, i). Pel que fa a les funcions contemplades en les lIetres g),
k), s) i u), nomes seran delegabies en la comissió permanent, en el supósit que el Consell
n'acordi la creadó.
7.3 El Consell de Govern arbitrará mecanismes per rebre periódicament informació
referent als professionals de I'Hospital Clínic de Barcelona i les seves entitats en el marc
de considerar que els professionals conslitueixen la base i I'actiu fonamentai per

I'assoliment deis seus objeelius i són el patrimoni cabdal de la institueió.
Artiele 8
Delegació de competeneies.
8.1 E/s organs de govern poden delegar les competeneies que els són propies en virtut
d'aquests Estatuls en aUres organs o carrees de I'Hospital Cllnic de Barcelona, mitjan9<lnt
acord o resolució adoptada a I'efecte, "eval de les indelegables.
8.2 Les delegacions, en el seu cas, es realilzaran en relació a altres organs o carrecs de
l'Hospital Clinic de Barcelona, independentment de les persones que els ostentin en cada
moment.
8.3 Els aetes dietats per delegació s'atribueixen a tots els efeetes a I'órgan delegant com si
emanessin direetament d'aquest.
8.4 La delegació pot ser revocada en qualsevol moment per I'órgan que ¡'ha atorgada.
8.5 Quan la delegació de competencies requereixi I'elevaeió a públic de I'acord o resolució,
I'órgan delegant ¡J"odra atorgar I'oportuna escriptura davant fedatari públie especificant les
funcions que la competencia delegada comporta, o be publicant I'acord al DOGC amb
indicació que el texl íntegre es troba publicat a la seu electrónica de la pagina web de
I'Hospital Clinie de Barcelona.
Artiele 9
Presidencia i vicepresidencia del Conse" de Govern.
9.1 El carrec de presidentla del Conse" de Govern és nomenat per la persona titular de la
direcció del Servei Catala de la Salut d'entre qualsevol deis vocals del Conse" de Govern.
9.2 El carrec de vicepresidentla del Conse" de Govern és nomenat per la persona titular
del carrec de Rector de la Universitat de Barcelona, d'entre qualsevol deis vocals del
Consell de Govern.
9.3 La durada del mandat de les persones designades per als carrecs de presidentla i
vicepresidentla és de quatre anys, en el ben entes que la seva condieió de representants
del Conse" de Govern és un requisit ineludible per ostentar-los. Aquest termini s'eslableix
sens pe~udici que les persones designades puguin ser reelegides per al desenvolupament
de nous mandats de forma indefinida. La durada del mandat de la resta de carrecs de
govem s'estableix per igual període de temps,
Artiele 10
Funcions del president o presidenta
10.1 Corresponen a la presidencia del Conse" de Govem les atribucions que a continuaeió
s'indiquen:
a) Exercir la representació institucional de I'Hospital Cllnic de Barcelona aetuant com a
portaveu deis aoords del Conse" de Govem.
b) Exercir en cas d'urgencia, i donar-ne eompte al Conse" de Govern en la primera reunió
ordinaria posteriC'. que se celebri, qualsevol facultat del Conse" de Govern "evat de les
indelegables, en defensa deis drets i deis interessos del Hospital Clinic de Barcelona.
e) Convocar, presidir, moderar, suspendre i aixecar les sessions del Consell vetllant pel

principi de legalilat, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat, aixi com fixar I'ordre del
dia de les sessions tenint en compte les pelicions de la resta de membres cursades amb
anteriorilal.
d) Dictar les disposicions particulars que consideri adequades per al compliment deis
acords del Consell.
e) Elevar al Consell de Govem la documentació i els informes que es creguin oportuns.
f) Fonmular al Consell les propostes de nomenament i cessament del/la Secretari/taria del
Consell de Govern.
g) Elevar al Consell de Govern el nomenamer'lt de la persona encarregad~ de la direcció
general de I'Hospital Clinic de Barcelona, d'acord amb alió que preveu I'article 19
d'aquests eslatuts.
h) Qualsevol allre assumpte de naturalesa anafoga que no estigui reservat de fonma
expressa a altre deis seus órgans, com també les competencies que estiguin previstes als
Estatuts, i les que Ii siguin delegades pel Consell de Govern d'entre les de naturalesa
delegable.

10.2 La persona que ocupi la presidencia pot delegar les seves funcions en altres
órgans de govern de I'Hospital Clfnic de Barcelona, excepció feta d'aquelles que Ii hagin
estat conferides amb caracter indelegable o les propies de la presidéncia de conformitat
amb la L1ei 26/2010, de 3 d'agost, de regim jurldic i procediment de les administracions
públiques de Catalunya, informant-ne el Consell de Govern en la primera reunió que
celebri.
Artiele 11
Funcions del vicepresident o vicepresidenta
El vicepresident o vicepresidenta supleix el president o presidenta i assumeix les seves
atribucions en els casos de vacant, absencia o malallia. Exerceix, a més, les funcions
que li delegui el president o presidenta per escrit i donant-ne compte al Consell de
Govern.
Article 12
Secretari o secretaria del Consell de Govern

12.1 El Consell de Govern és assislit per un secretari o secretaria que assisteix a les
seves sessions amb veu pero sense vot, si no n'és membre. Si té qualitat de Conseller/a hi
assisteix amb vot i veu.
12.2 El seu nomenament i cessament corresponen al Consell de Govern, a proposta del
president o presidenta, i amb una majoria de tres quartes parts deis membres nomenals
del Consel!.
12.3 El carrec ha de recaure en una persona que acrediti coneixements suficients en
dret. En cas que no es designi un membre del Consell, ha de correspondre a un
professional de l'Administraci6 de la Generalilat o de les entitats que en depenen,
preferentment d'entre els membres de les assessories juridiques del departament
competent en matéria de Salut de la Generalilat de Catalunya o del Servei Catala de la
Salut, o bé d'entre el personal propi de I'Hospital Clinic de Barcelona, en el ben entes que
aixo en cap cas pot suposar la creaci6 d'un nou 1I0c de treball en la seva organització.
12~4 El Consell de Govern poi nomenar un/a secretari/laria adjunlla que requereix la

mateixa majoria que el/la secretari/taria i al qual s'apliquen les mateixes condicions
previstes en I'apartat anterior, inclosa I'acreditació de coneixements suficients en dret.
Al/A la secretari/taria adjuntla li sera aplicable el mateix regim que al secretari o secretaria
i tindra les facultats especifiques que se 1I assignin.

12.5 El carrec de secretarilaria i el de secretari/aria adjuntla tenen una durada de ql¡atre
anys, reelegible, indefinidament, per perlodes de temps iguals.
No obstant aixó, el Consell de Govem pot cessar la persona designada per a secretari/aria
o secretari/aria adjuntla en qualsevol moment amb el quórum 'establert pel seu
nomenament.
Article 13
Funcions de la secretaria.
13.1 Corresponen al secretari o secretaria les funcions següents:
a)
Actuar de secretari o secretaria de les sessions del Consell de Govern amb
veu peró sense vot, excepte si n'és vocal, i estendre'n les actes corresponents.
b)
Preparar i trametre les convocatóries de les sessions, per ordre del president
o presidenta.
c)
Confeccionar les actes de les sessions i procedir a la lectura de la mateixa,
per tal que es pugui sotmetre a I'aprovació deis membres al finalitzar la sessió o a I'inici
de la següent.
d)
Custodiar I'arxiu i el registre de les actes.
e)
Rebre els actes de comunicació deis membres amb el Consell de govern,
així com les notificacions, peticions de dades, reclificacions o qualsevol allra mena
d'escrit de que hagi de tenir coneixement per raó de la seva condició de secretari o
secretaria.
f)
Preparar el despatx deis assumptes, redactar i autoritzar les actes i garantir
que els membres del Consell disposin de les mateixes en format electrónic.
g)
Certificar els actes i les resolucions de la presidencia i els acords del Consell
de Govern, alxf com els antecedents, IIibres i documents de I'Hospital Clinic de
Barcelona, amb el vistiplau del president o presidenta tant per la gestió ordinaria com
quan ho demani qualsevol persona amb dret a fer-ho.
h)
Qualsevol allra funció inherent a la condicló de secretari o secretaria, aixi
com aquelles que li delegui o encomani el president o presidenta.
i)
Vetllar per la concurrencia de les oportunes autoritzacions deis membres del
Consell de Govern per adoptar acords quan així ho determiní una norma legal o
reglamentaria.

13.2 En absencia de la persona que ostenti la condició secretari/aria, les precedents
funcions amb les mateixes formalitats i requeriments podran esser exercides per el/la
secretari/aria adjuntla.

13.3 El secretari o secretaria percep, si s'escau, les retribucions o els drets d'assistencia
per la concurrencia a les sessions del Consell de Govern que legalment Ii
corresponguin, en la forma i la quantia que s'acordi de conformitat amb la normativa
aplicable.
13.4 En els termes que s'establelxi en I'acord de creació, correspon al/a secretarif¡~ria i
al secretari/aria adjuntla assumir les funcions de secretaria de la Comissió Permanent,
aixf com de les allres comissions, consells o comites, creals a iniciativa del Consell de
Govern.

Article 14
Regim de les sessions del Consell de Govern.
14.1 El Consell de Govern es reuneix, amb caracter ordinari una vegada al mes, lleva!
del mes d'agost, en que no se celebrara sessió. També es pot reunir amb caracter
extraordinari en qualsevol moment, a iniciativa del president o presidenta, o quan ho
sol·liciti per escrit al/la presidentla alguna de les entitats consorciades o la meitat deis
vocals nomenats al Consell de Govern. En el cas que s'aprovi la conslitució d'una
Comissió Permanent , es podra variar el regim de periodicitat de les reunions segons el
que es fixi en el mateix acord de creació.
14.2 Les reunions es preveuen en dues convocatóries, com a mlnim amb un marge de
temps de diferencia de 15 minuts i les previsions corresponents al quórum establertes a
I'article 16.
14.3 Sempre que ho autoritzi el/la presidentla, qualsevol persona en qualitat d'experta
en algun deis temes o assumptes que formen part de I'ordre del dia podra participar en
les sessions, sense dret a vot i sense cap implicació a efectes de quórum.
Article 15
Convocatória de les sessions del Consell de Govern
15.1 La convocatória de 'Ies reunions es fara miljanQ'lnt escrit, preferentment per miljans
electrónics i cal acompanyar la documentació necessaria per a la deliberació i adopció
d'acords aixl com I'acta de la sessió anterior, dirigit a l'adreQ'l electrónica facilitada per
cada membre, o al seu domicili, amb cinc dies naturals d'anlicipació a la data de la reunió, i
contindra I'ordre del dia, fora del qual no es podran prendre acords valids, lIevat que a la
reunió hi assisteixin representants de totes les enlitats consorciades i ho consentissin
expressament.
15.2 En cas d'urgencia, la convocatoria es fa, almenys, amb vint-i-qualre hores
d'anticipaci6, bé per sistemes electrónics, bé per burofax.
En aquest darrer supósit, i un cop considerat I'ordre del dia, el Consell ha d'apreciar, per
unanimitat deis presents, I'existencia d'urgencia. Si no s'estimes ¡'existencia d'urgencia es
procedira a convocar la reunió del Consell d'acord amb el que preveu el paragraf primer
d'aquest article.
15.3 Sense necessitat de previa convocatoria el Consell de Govem es considera
validament conslitu'it en sessió extraordinaria qu.an essent presents la totalitat de membres
del mateix aixl ho decideixin.
Article 16
Quórum de constitució de les sessions
16.1 Per a la valida conslilució de les sessions en primera convocatória, es requereix la
presencia del president o presidenta, o del vicepresident o vicepresidenta; i d'un nombre
de membres que, juntament amb la persona a qui pertoqui exercir les funcions de
presidencia en la sessi6 concreta de que es trac!i, conformin la majoria deis membres
que integren el Consell de Govern, sempre i quan hi hagi algun representant de
cadascuna de les entilats consorciades, i del secretari o secretaria o de qui per

substitució n'exerceixi les funcions.
16.2 En segona convocatoria, la valida constitució de les sessions requereix la
presencia del president o presidenta, del vicepresident o vicepresidenta i d'un nombre
de membres que, juntament amb la persona a qui pertoqui exercir les funcions de
presidencia en la sessió concreta de que es tracti, conformin la majoria deis membres
nomenats que integren el Consell de Govern, a mes del secretari o secretaria o de qui
per substitució n'exerceixi les funcions.
Article 17
Adopció d'acords
17.1 Els acords es prenen amb el vot de la majoria deis/de les consellersles assistents a la
reunió. S'entén per majoria la d'un nombre de membres del Consell de Govem superior a
la meitat, en enter o fracció, deis assistents a la sessió, lIevat deis acords que requereixen
majories qualificades de conformitat amb aquests estatuts. En cas d'empat, decideix el vol
de qualilat del/de el~a presidentla de la sessió.
.
17.2 És necessari el vot favorable de tres quartes parts deis membres dei Consell de
Govern per a la validesa deis acords que es prenguin sobre la modificació deis Estatuts, la
integració de noves entitats a I'Hospltal Clinic de Barce[ona i [a resla de matéries
contemplades a I'article 7.1 apartat r) d'aquests Estatuts.
17.3 Els acords de modificadó d'Estatuts, d'adhesio 'de noves entitats consorciades i de
dissolució i de Iiquidació de I'Hospital Clinic de Barcelona requereixen, a més de la majoria
prevista al paragraf anterior, la ratificació de les inslitucions que integren I'Hospital Clir'lic de
Barcelona. La modificació deis Estatuts no és efectiva fins que la proposta que aprova el
Consell de Govern no sigui ratificada per totes les institucions consorciades.
17.4 El Consell de Govem aprovara els reglaments interns necessaris per a la incorporació
de les tecnplogies de la informació i les comunicacions en la celebració de les seves
sessions, sempre en el marc de la legislació vigent aplicable a I'adopció d'acords deis
órgans coHegials i en especial la lIei 26/2010, de 3 d'agost, de regim juridic i procediment
de les administracions públiques de Catalunya. Pot incorporar de forma directa, de
conformitat amb I'esmentada lIei, la celebració de sessions a distancia o mixtes o I'adopció
d'acords no presencials i a través de la ulililzació de qualsevol suport, d'imatge,
documental o de qualsevol altre que permetin en cada moment les tecnologies de la
comunicació i la informació.
17.5 El Consell de Govern es poI reunir excepcionalment miljanyanl teleconferencia,
videoconferéncia, muUiconferéncia o qualsevol aUre sistema que no impliqui la
presencia física de tots o part deis seus membres, efectuant-se la convocat6ría amb els
requisits ordinaris i fent constar a I'acta la circumstancia de sessió no presencial o mixta.
En aquests casos és necessari garantir la identificació deis assistents a la reunió, la
continuHat en la comunicació, la p6ssibilitat d'intervenir en les deliberacions i I'emissió
del vol. La reunió s'ha d'entendre celebrada al Itoc on es trabi el presidenI. En les
reunions virtuals s'han de considerar membres assistents aquelts que hagin participat en
[a multiconferencia i/o videoconferencia. La convoc¡¡toria de les reunions correspon al
president i ha de contenir I'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de traclar
en la reunió i la documentació necessaria.

Article 18
Formalilzació deis acords. Les actes.
18.1 El secretari o secretaria 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
I'assistencia; I'ordre del día, ellloc, la data í I'hora en que comen9a i acaba la sessió; les
qüestions que s'hi han tractat; els punts principals de la deliberació; els acords adoptats,
i I'expressió deis vots emesos. Quan aixl se soHicita, es fan constar a I'acta les
intervencions realilzades, inclosos els vots particulars.
18.2 L'acta la subscriu el secretari o secretaria, amb el vistiplau del president o
presidenta, i s'arxiva amb les garanties de seguretat adequades, per formar part del
IIibre d'actes del Consell de Govem, garanlint I'accés a una cópia electrónica als
membres del Consell de Govem.
Article 19
La direcció general
19.1 El Consell de Govem nomenara un/a directoria general, que sera el maxim órgan
responsable de la direcció i gestió de I'Hospital Clínic de Barcelona, aixl com de donar
suport al Consell de Govem i, si escau, als seus órgans delegats, comissions, comites i
consells. El seu nomenament i el seu cessament es produira amb el vot favorable de dues
terceres parts del Consell de Govem, un cop consultada preceplivament la Junta'
Facultativa amb aquest objecte. El nomenament haura de recaure en un professional de
prestigi i de reconeguda trajectória, preferentment d'entre els de I'Hospital.
Sense pe~udici de la seva renovació el perlode inicial del nomenament no pot ser superior
als quatre anys.
La direcció general assisteix a les reunions del Consell da Govem, i de la Comissió
permanent en cas de constituir-se, í és membre deis órgans de govern í qdministració de
les entitats instrumentals de I'Hospital CHriic de Barcelona.
19.2 L'Hospital Clínic de Barcelona formalilzara un contracte especial d'alta direcció amb la
direcció general en el qual es fixaran les condicions del nomenament, retribucions,
competencies i condicions de treball, d'acord amb aquests Estatuts, amb la normativa
reguladora de la relació laboral vigent en cada moment i tenint en compte la necessaria
aplicació deis reglms d'incompatibilitats i de transparencia que resullin preceplius.
Article 20
Funci9ns de la direcció general.
20.1 Són funcions de la direcció general les següents:
a) Representar legalment i administralivament I'Hospital CHnic de Barcelona i relacionar-se
com a directoria general amb les administracions públiques, les institucions, les entitats i
els particulars.
b) Dirigir i coordinar les aclivitats de I'Hospital Clínic de Barcelona, í executar í fer complir
els acords del Consell ¡les disposicions de la Presidencia. Exercir la supervisió i la
vigitancia de tots els serveis i les activitats de I'Hospital Cllnic de Barcelona, en execució
deis programes d'actuació aprovats pel Consell.
c) Formular els Comptes Anuals i la proposta de Iiquldació del pressupost que se
sotmetra a aprovació del Consell de Govern una vegada auditats.

d) Formular, per mitja de la presidencia, les propostes de reglament de régim intem, com
tambe de qualsevol altra qüestió que sigui d'interes per al bon funcionament de la
institució.
e) Elaborar els plans estrategics i d'aclivilats I'aprovació deis quals correspon al Consell de
Govem, en els termes previstos a I'article 21.
f) Conlraclar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball amb el personal,
aprovar els ascensos de calegoria i fixar les remuneracions, les funcions i els trasllats
d'acord amb els criteris que fixi el Consell de Govem. Nomenar els carrees de
responsabilitat quan aquests siguin professionals de l'Hospital Clfnic de Barcelona, d'acord
amb el procediment de qué es doti el centre, assignant els complements retributius pel
temps en que s'exerceixi la funció, i amb I'obligació de donar-ne compte a la propera
sessió ordinaria de Conse¡'1 de Govern que es celebrés. Aprovar les convocatóries d'accés
als 1I0es de treball i proposar a I'órgan competent les compatibilitats ¡les deelaracions de
les incornpatibilitats del personal que presta serveis a I'Hospilal Clínic de Barcelona de
conformitat amb la legislació aplicable.
g) Administrar el patrimoni i els béns de I'Hospital Clínic de Barcelona segons les
atribucions que li assigni el Consell de Govern.
h) Proposar I'estructura directiva i I'organigrama de I'Hospital Clínic de Barcelona i
nomenar les persones encarregades de les direccions en que s'articuli, sens pe~udici de
les poteslats reconegudes al Consell de Govem segons I'artiele 7.1.g) i de les
particularitats previstes a ¡'ar1iele 23 pel que fa a ies direccions que s'hi esrnenten..
i) Aprovar els projectes d'obres, d'instaHacions i de serveis fins a la quantia que fixi el
Consell, i actuar com a órgan de conlractació administrativa en aquelles licitacions que li
delegui el Consell d'acord amb I'article 7.1 apartat i) d'aquests estatuts.
j) Ordenar els pagaments de conformitat amb les atribucions que Ii assigni el Consell de
Govern.
k) Dirigir i inspeccionar els centres, establiments, serveis i dependencies gestionats per
I'Hospital Clinic de Barcelona o pels seus ens instrumentals, exercint-ne la direcció
superior i la de tot el personal, d'acord amb les'directrius del Consell.
1) Assistir a les reunions del Consell de Govem i de la seva Comissió Permanent arnb veu
peró sense vol. Preparar la documentació que, per mitja de la presidencia, s'ha de
sotmetre a consideració del Consell de Govem i informar de tot el que calgui per a
I'adequat exercici de les seves competéncies, particularment pel que fa a la confecció i el
compliment del pressupost anual.
m) Impulsar i vetllar pel compliment d'un adequat control intern en les operacions i
activitats de I'Hospital Clínic de Barcelona, promovent eines de transparencia i fomentant
¡'ús de tecnologies que permetin I'accés efectius deis ciutadans als serveis que es presten.
n) Resoldre les reelamacions previes a la via jurisdiccional, civil i laboral. Exercir en cas
d'urgéncia les accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials, extrajudicials i
administratives, en defensa deis drets i interessos del consorci, donant-ne compte al
Consell de Govern en la primera sessió que se celebri
o) Presidir els órgans col'legiats de l'Hospital Clinic de Barcelona que tinguin funcions
execulives, en els quals exercira el vot de qualilat, si s'escau.
p) Constituir, amb can!ícter tempon:il, comissions, comites amb funcions especffiques en
I'ámbit de les seves competencies, i adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-Ios
q) Les al!res que el Consell de Govern i/o la presidencia Ii encomani o li deleguin.
20.2 La persona que ocupi la direcció general pot delegar les seves funcions
estatutaries en a'!res directius de I'Hospilal Clínic de Barcelona, informant-ne el Consel!
de Govern en la primera reunió que celebri, que haura de prendre coneixement i
aprovar-ho, excepte en casos d'urgencia en que será suficient I'aprovació de la

presidéncia, tot i que es doni compte a la següent sessió de Consell de Govern que es
celebri.
Artiele 21
El comité de direcció general i el Comité Execuliu
21.1 La direcció general pot comptar amb I'assisténcia d'un Comité de Direcció General,
com a órgan assessor. La composició i les funcions d'aquest Comité s'establiran en el
Reglament de régim interior.
21.2 La direcció general podrá comptar amb un Comité Executiu, al qual correspondrá
formular el pla d'activilats, el pla estratégic, el pla d'inversions i el pressupost per a la seva
elevació i aprovació al Consell de Govem. La composició i la resta de funcions d'aquest
Comité s'establiran en el Reglament de régim intem i ha d'ineloure els membres que
conformin el comité de direcció general així com les persones titulars de les direccions deis
diferenls instituts i centres de I'entitat. La seva funció prioritaria és assegurar la coheréncia
deis plans i pressupostos de cadascuna d'aquestes unitats organitzatives.
21.3 La constitució d'aquests órgans i la competéncia per a I'aprovació deis seus
reglaments de funcionarnent intern correspon al Consell de Govern.
Artiele 22
La Junta facultativa
22 .1 La Junta facultativa és I'órgan de participació comunitaria del coneixement cllnic de
I'Hospital. A més de les tasques que Ii assignen directament aquests Estatuts, la resla de
funcions aixi com la seva composició s'establirá en el Reglament de Régim Intern que
correspon aprovar al Consell de Govem.
Artiele 23
L'organització médica i d'infermeria
23.1 Les persones que ostentin les direccions médica, de recerca, de docencia i q!Jalitat i
seguretat e1inica són escollides per la Junta Facultativa en el marc del procediment que
eslableixi a aquest efecte el Reglament de régim interno
23.2 La persona que ostenti la direcció d'infermeria és escollida pel Consell d'lnfermeria en
el marc del procediment que estableixi a aquest efecte el Reglament de régim interno
23.3 L'Hospilal Clinic de Barcelona comptará amb un Comité de Delegats i Delegades
Médicslques i amb un Comité de Delegats i Delegades d'lnfermeria, com a órgans de
participació, respeclivament, del personal médic i del personal d'inferrneria. La seva missió
principal será assessorar les respectives direccions en el desenvolupament de les seves
funcions. La composició d'ambdós órgans es contemplará al Reglament intern de I'Hospital
Clinic de Barcelona,
23.4. Les funcions i responsabilitals especifiques de cada una de les direccions i órgans
precedenls es recolliran en el Reglamenl de régim intern de I'Hospital Clinic de Barcelona,
I'aprovació del qual correspon al Consell de Govem de conforrnitat amb el que disposa
I'article 7.1.c).

CapftollV
El régim economic i els actes de naturalesa administrativa.
Article 24
Patrimoni
24.1 El patrimoni de I'Hospital Cllnic de Barcelona esta integrat pe'r tota mena de béns
mobles i immobles i drets de qualsevol naturalesa, susceptibles de valoració económica,
sense aftres Iimilacions que les que estableixen les lIeis.
24.2 El patrimoni de I'Hospital Clinic de Barcelona queda refleclil en I'inventari
corresponent, que revisara i aprovara periodicament el Consell de Govern. Les
variacions patrimonials constaran a la memoria deis Comptes anuals de I'Hospital Clínic
de Barcelona.
24.3 El régim jurídic del patrimoní de I'Hospital Cllnic de Barcelona esta subjecte a les
Iimilacions o especificitats que les entitats consorciades hagin incorporat als instruments
de cessió o adscripció deis béns i drets com a aportació al consorci o mitjanvant
qualsevol allre litol jurídico Igualment resultaran d'aplicació aquelles condicions
contemplades als negocis í actes jurídics validament formalitzats que posin a disposició
de I'Hospital Clínic de Barcelona béns i/o drets amb contingut patrimonial.
24.4 No obstant I'anterior, el régim jurídic del patrimoni de I'Hospital Clínic de Barcelona
procedent de donacions de particulars intervius o mortis causa i, en especial, els béns
immobles que no siguin adscrits a la prestació de les activitats propies de I'Hospital
Cllnic de Barcelona, s'explotaran d'acord amb el criterí de més rendibililal en les
condicions usuals en la practica civil o mercantil, amb respecte als principis de publicilat
i concurréncia i destinant els seus fruits a aquella finalitat determinada pellper la donant
o finaVda, sense més Iimilació que les establertes per les lIeis. En tot cas, la practica de
I'Hospital Cllnic de Barcelona en aquest ambit s'actualilzara' segons els criteris
normatius a nivell patrimonial vigents en cada moment, prenent com a referéncia el
régim que Ii resulti aplicable al Servei Catala de la Salut
24.5 El régim juridic aplicable als béns de domini públic litularitat de I'Hospital Clínic de
Barcelona o que es trobin sota la seva gestió o disposició és el que estableix la
normaliva de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que igualment s'aplicara en lot
allo que resulli preceptiu per a I'Hospital Clínic de Barcelona respecte altres lipus de
béns i de drets.
Article25
Recursos disponibles
25.1. Per a la realilzació deis seus objectius, I'Hospital Clínic de Barcelona disposa deis
recursos següents:
a) Els rendiments deis serveis que presti, sota qualsevol modalitat admesa en Oret,
inclosos, en el seu cas, els resultats positius de les seves 'entitats mercantils.
b) Les aportacions que procedeixin de les entitats consorciades.
c) Els productes del seu patrimoni, inclos el rendiment financer deis seus fons.
d) Els crédits que obtingui.
e) Les subvencions, donatius, heréncies, lIegals o ajuts de qualsevol classe que rebi i
accepli el Hospital Clínic de Barcelona.

1) Qualsevol altre que li pugui correspondre.
25.2. Les cessions o donacions que efectuen les persones físiques o jurldiques privades
han de ser actes de mera liberalitat i no poden comportar drets assistencials preferents
ni estar subjectes a condicions incompatibles amb les finalitats de I'Hospital Clinic de
Barcelona.
Article 26
Régim comptable i pressupostari
26.1. El régim comptable, pressupostari i de control financer de I'Hospital Clínic de
Barcelona s'ha d'adequar al que estableix la normativa vigent per a les entitats del
sector públic de la Generalitat, en general; i per als consorcis sanitaris amb participaci6
majoritaria de la Generalitat, en particular.
En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en I'article 68 de la lIei
7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, el Consorci gaudeix

d'autonomia de gesti6 per a l'elaboraci6, aprovaci6 i gesti6 deis pressupostos, aixi com
per a l'aplicaci6 del Pla general de comptabilitat establert pel Reial decret 1514/2007',
del 16 de novembre, o el que el subslitueixi, sens pe~udici de seguir els plans parcials
que es dictin per ra6 del desplegament del dit reial decret, i per tal d'incorporar
mecanisnies de seguiment i control de l'execuci6 de lIur pressupost anual, del pla
d'inversions anual i deis estats financers, mitjanyantl'aprovaci6 de bases d'execuci6 del
pressupost i allres instruments de gesti6 pressupostaria.
26.2 El Consell de Govern ha d'aprovar el pressupost de I'exercici següent, abans del
31 de desembre de cada any, i comprendra la totalitat d'ingressos i despeses anuals. La
seva elaboraci6, execució i Iiquidaci6 s'ha d'ajustar a la normativa pressupostaria i
d'estabilitat i a les instruccions vigents dictades pel departament competent en la
matéria de la Generalitat de Catalunya. El pressupost constara, coma minim, de:
a)
Despeses de personal.
b)
Despeses de béns corrents, de serveis i de manteniment, i qualsevol altra
despesa d'explotació del Hospital Clinic de Barcelona.
c)
Previsions de finan9amenl.
d)
Amortilzacions.
e)
De'speses d'inversions de béns immobles, d'inslaHacions, d'instrumental i
d'altres béns comuns duradors necessaris per al desenvolupament i la prestació deis
serveis, atenent en la distribuci6, com a mínim, el manteniment deis nivells de qualital.
26.3 E/s Comptes Anuals seran formulats per la direcci6 general dins del primer
trimestre natural posterior a la data de tancament de I'exercici i incloura els aspectes
que en cada moment exigeixi la legislació en matéria de societats de capital (actualment
Balan9, Compte de Pérdues i Guanys, Estat de Canvis del Patrimoni Net, Estat de
Fluxos d'Efectiu, la Memoria, i I'lnforme de Geslió). Addicionalment s'incorporara la
liquidació pressupostaria de I'exercíci que també sera sotmesa a verificaci6 de I'organ
responsable de I'auditoria. L'estruclura i composició deis comptes anuals s'ha d'ajustar
a la normativa vigenl.
.
26.4 El Consell de Govern ha d'aprovar els Comptes Anuals d'acord amb el calendari
establert per la normativa en matéria de finances de la Generalitat, i s'inclouen en el
compte general de l'Administraci6 de la Generalitat de Catalunya.

26.5 El Consell de Govern ha de decidir la destinació deis romanents de I'exercici,
sense perjudici de les autoritzaciofls externes si aquestes fossin necessanes de
conformitat amb la normativa vigent en cada moment.
26.6 El sistema generai de control económic i financer de I'Hospital Clinic de Barcelona
s'instrumenta a través de I'auditoria deis comptes anuals, de la qual ha de ser
responsable I'órgan que tingui el control en aquesta materia del Servei Catala de la,
Salut.
26.7 En tot cas, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en I'article 68 de la
L1ei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, la supervisió I el control
sobre I'activitat económica, financera I de gestió Consorci s'ha de portar a terme quan
aquesta ha estat desenvolupada, pel sistema d'auditoria externa, amb caracter anual,
d'acord amb la normativa vigent.
Article 27
Contractació pública.
27.1 El regim juridic aplicable a la contractació d'obres, instaHacions i
subministramenls de béns i serveis de "Hospital Clinic de Barcelona és el que estableixi
en cada moment 1'8mbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic aixi
com la resta de normes estatals I autonómiques que la despleguen, tenint actualment
I'Hospltal Clinic de Barcelona la consideraci6 de poder adjudicador administraci6 pública.
27.2 La condició d'órgan de contractació en els termes que s'lncorporen al presents
estatuts corresponen al Consell de Govern, amb les potestats própies de la presidencia,
les delegacions que s'efeclu'in a la direcci6 general, i la possibilitat de, en cada cas,
delegar en d'aUres órgans o carrecs de I'Hospital Clinic de Barcelona.
27.3 L'Hospital Clinic de Barcelona té la condici6 de mltja propi instrumental i servei
tecnic del Servei Catala de la Salut, aixi com de l'Administració de la Generalilat de
Catalunya i de les entitats amb la condició de poders adjudicadors que hi estiguin
vinculades o en depenguin, a I'efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del text
refós de la L1ei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2011, del 14 de novembre. Les relacions I'Hospital Clínic de Barcelona amb els ens,
enlitats o departaments de la Generalitat deis quals és mitja instrumental i servei tecnic
no tenen naturaiesa contractual i s'articulen mitjan93nt encarrecs de gesti6.
27.4 L'Hospital Clinic de Barcelona no pot participar en les Iicitacions públiques
convocades pels ens, entitats o departaments de la Generalitat respecte deis quals te la
condició de mitja propi i servei tecnic. No obstant aixó, quan no hi concorri cap licitador
pot encarregar-se al Consorci I'execució de I'aclivltat objecte de licitació pública.
Article 28
Actes de naturalesa administrativa
28.1 Contra els acords del Consell de Govern, contra les resolucions de la seva
presidencia, i contra els acords i les resolucions deis aUres órgans de ¡'Hospital Clinic de
Barcelona dictats en virtut de delegaci6 del Consell de Govern s'aplica el regim
d'interposició de recursos que estableix la normativa general, sens perjudici de la seva

execulivitat immediata en els termes regulats per I'ordenament jurídico
28 .2 Contra les resolucions dictades per altres órgans de I'Hospital Clínic de Barcelona
es podnj Interposar recurs d'al<;ada davant el Conselí de Govern de I'Hospital Clínic de
Barcelona, d'acord amb el que disposa la normativa de procediment administratiu que
resulti d'aplicaci6.
Artiele 29
Regim de personal
29.1 Els principis rectors que inspiren la gestió deis recursos humans del Consorci són
els següents:
Els recursos humans del Consorci conslitueixen la base i un actiu f9namental per
a)
a I'assoliment deis seus objectius.
b)
El desenvolupament de pollliques actives de gestió deis recursos humans; així
coml'avaluaci6 de I'evolució, el desenvolupament, la formació i la cap'acitaci6 deis
recursos que es gestiohin.
c)
La política de gestió deis recursos humans és presidida pel carácter de servei al
pacient i I'evolució de la ciencia medica.
d)
La promoció i el desenvolupament de la carrera professional, la formació
continuada, aixl com el desenvolupament de polítiques de consolidació deis recursos
humans.
e)
El foment de polítiques que tendeixin a assolir la integració del personal en
I'Hospital Clínic de Barcelona, aixl com la seva plena identificaci6 i implicaci6
professional amb els valors i objeclius d'aquest, de tal forma que es fomenli la seva
projecci6 i expectaiives professionals adre9ades al serve; públic.
f)
La implernentació de pollliques d'avaluació sobre el grau d'assolirnent del
compromls deis professionals a treballar amb criter; de servei al pacient i amb
comprornis amb la institució.
g)
El foment de polítiques de treball en equips mullidisciplinars.
29,2 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 I'anterior, les administracions públiques consorciades poden adscriure
lIoes de trebalí o personal propi ja sigui funcionari, estatutari o laboral, d'acord amb els
mecanismes i efectes previstos a la normativa vigent. Aquest personal es regeix per les
disposicions normatives que respectivament Ii sigui d'aplicació en cada moment, atenent
la seva procedencia i la seva relació d'ocupació.
29.3 El personal adscril al Consorci té reconegudes les condicions de treball que es
determinin en els pactes i acords as~olits fruit de la negociaci6 coHecliva en I'ámbit de
la Mesa General de Negociació de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, pel
que fa al personal funcionari, de la Mesa Sectorial de Negociaci6 de Sanitat, pel que fa
al personal estatutari, i del Conveni col'lectiu propi o I'aplicable al sistema sanitari
integral d'utilització pública de Catalunya, pel que fa al personal laboral.
29.4 La selecció del personal fix s'ha de dur a terme mitjan9ant una convocatória
pública, d'acord amb els principis d'igualtat, publicitat, marit i capacita!. Les
contractacions de cobertura temporal respectaran els mateixos principis.

29.5 L'Hospilal CHnic de Barcelona disposara 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 anualment el Consell de Govern, amb especial'cura per integrar
adequadament els requeriments específics propis del personal que exerceixi tasques de
professorat juntament a les assistencials atenent a la dimensi6 universitaria de la
instituci6.
CAPiTOLV
De l'adhesi6, la separació i la dissolució
Article 30
Adhesi6 de noves entitats
30.1 Es poden adherir a ¡'Hospital CHnic de Barcelona altres administracions o entitats
plibliques o privades, sense finalitat de lucre, que tingllin interés a col· laborar en
¡'assoliment deis seus objectius, aixi com efectuar les aportacions o prestar els serveis
que en constilueixen "objectiu.
30.2 L'acord d'adhesió de nous membres ha de seguir els tnlmits, quórums
requeriments que aquests estatllts contemplen per a la seva modificaci6.
Article 31
Separaci6 de ¡'Hospital CHnic de Barcelona
31.1 En el cas que alguna de les inslilucions que formen el consorci resolgui separarse'n, I'Hospital CHnic de Barcelona pot continuar vigent si com a minim manté dos
membres, un deis quals ha de ser el Servei Catala de la Salut, que tinguin la
consideraci6 d'administraci6 o d'ens o organisme vinculats a una administraci6 i estiguin
d'acord
a
mantenir-ne
la
continurtat

31.2 L'Hospital CHnic de Barcelona entrara automaticamenl en dissoluci6 en el cas que
I'enlitat consorciada que decideixi separar-se'n sigui' el Servei Catala de la Salut o resti
integrat per menys de dos membres.
31.3 En tots els casos, per a la conformació de la voluntat de I'órgan per determinar la
continu'¡'tat o dissolució de'I'Hospital CHnic de Barcelona, s'ha de procedír d'acord amb la
iegislació vigent i en la forma que estableixen aquests Estatuts respecte a quórums i
requeriments.
31.4 Els requisits per a la separació de ¡'Hospital CHnic de Barcelona són:
a) Notificar formalment la decisió, davant el Consell de Govern, amb un preavis d'un
any.
b)
La instituci6 que vulgui separar-se ha d'eslar al corrent deis seus
compromisos assumits anteriorment a la proposta.
c) La instiluci6 que vulgui separar-se ha de garantir la Iiquidació de les obligacions
aprovades fins al .lloment de la separació.
31.5 En el cas que s'acordi la separació de I'Hospital CHnic de Barcelona, s'ha de

procedir a la Iiquidació parcial deis drets, les obligacions i els béns propis de I'Hospital
Cllnic de Barcelona, aixi com a la reversió de les obres o de les inslal'lacions existents a
favor de les institucions consorciadés, d'acord amb les normes que estableix I'article
següent.
'
Malgrat aixó les entitats integrants en el moment de la constituci6 tenen consolidades a
favor de I'Hospital Cllnic de Barcelona totes les seves aportacions inicials regulades al
conveni de constitució del consorci i, per tant, si es produís la separació d'algunes de
les eniitats, lIevat del Servei Catah:¡ de la Salut, no es procedira a efectuar cap Iiquídació
parcial.
31.6. La ímpossibilitat legal sobrevinguda perque alguna entitat pugui esser entilat
consoreiada, produira efectes ex lege, sense necessital del compliment deis requisits
previs exígits i, sense perjudici de reclamar a I'enlilat separada el compliment, en el seu
cas, de les obligacions pendents.
31.7 L'Associació de coneixement c1ínic de l'Hospital Clinic (ACCHC), en tant no ostenta la
qualificació d'entital consoreiada, no pot separar-se del consorci el'] els termes que
preveuen els punts precedents. No obstant aixó, si per qualsevol moliu en exercici de la
seva autonomia de voluntat acordés no donar continu'itat a les potestats de participació
que li reconeixen aquests Estatuts, o no pogues desenvolupar aquesta funció per
qualsevol causa, haura de notificar-ho al Consell de Govem de I'Hospital Clinic de
Barcelona, el qual, al seu criteri, adoptara les mesures de govern adequades per ajustar-se
a la situació í, si escaigués, iniciara el procediment de modificació deis Estatuts.
Article 32
Dissolució i Iiquidació de I'Hospital Cllnic de Barcelona
32.1 L'Hospital Clínic de Barcelona es dissoldrá per acord deis membres que I'integren de
forma um!¡nime, per impossibilitat material de complir els seus objeclius, o en cas de
concórrer una causa de dissolució automática prevista eslatuláriament o en la normativa
vigent.
32.2 Sigui en cas de dissoluci6 automatica o d'adopció d'un acord de dissolució, s'ha de
procedír a la liquidació. L'acord de díssolució determinará com s'ha d'aplicar la Iiquídacíó
deis béns que pertanyen a I'Hospital Clínic de Barcelona i la reversió de les obres o les
instal·lacions existents, segons les directius següents:
a) El Consell de Govern procedira a designar una Comissió liquidadora, constitu'lda per
tres perits de reconeguda sQlvencia professional, no vinculats a I'Hospital Cllnic de
Barcelona en els cinc anys anteriors á la seva designació, els quals establiran el
procediment per a la formalització de la dissoluci6.
b) En cap cas el procés de dissoluci6 i de liquidaci6 de I'Hospital Cllnic de Barcelona no
podra suposar la paralitzaci6, la suspensi6 o la no prestació deis serveis assistencials,
sanitaris, sociosanitaris i docents, que porti a terme I'Hospital Cllníc de Barcelona. El
Servei Catah!¡ de la Salut i l'Adminístraci6 de la Generalitat de Catalunya, a través del
seu departament competent en materia de salut, han d'adoptar les mesures necessaries
per tal de garantir la continu'itat del serve; i les funcions, garantint també la continu'ilat
deis 1I0cs de treball del personal de I'Hospital Cllnic de Barcelona, sens pe~udici de
mantenir el carácter autónom de I'Hospital Clínic de Barcelona fins que es dugui a terme
la liquidació i dissolució.
c) La Iiquidaei6 s'ha d'ajustar al que estableix la normativa sobre régim jurídic de consoreis.

L'atribució deis possibles guanys o pérdues en qué es trabi I'Hospital Ciínic de Barcelona
en el moment de la Iiquidació s'aplicara en funció del percentatge d'aportacions de les
entitats participants d'acord amb el que estableix el conveni regulador de la constitució del
consorcio
d) Qualsevol tipus de déficit históric ja existent en el moment de la constitució del consorci
que se ¡'hi hagués traslladat a causa de la seva subrogació en drets i obligacions de les
entitats participants o per qualsevol altre motiu, el qual continu'l vigent en el moment de la
liquidació, sera atriburt de forma íntegra a I'entitat consorciada que en fas responsable
inicialment, sense cap impacte sobre la resta.
e) La constitució de la Comissió liquidadora no implicara alteració en el funcionament deis
órgans de I'Hospital Ciínic de Barcelona, lIevat de les atribucions previstes pel Consell de
Govem com indelegablesa I'article 7 i I'article 8 d'aquests Estatuts, que requeriran la
fiscalització i I'aprovació ulterior per part del Servei Cataia de la Salut.
Article 33
Fusió de I'Hospital Ciínic de Barcelona amb d'altres consorcis.
33.1 L'Hospital Clínic de Barcelona només podra fusionar-se amb un altre consorci
sempre que I'Administració de la Generalitat de Catalunya mantingui a I'órgan de govern
del nou consorci resultant la seva majoria de, com a mínim, la meitat més un deis seus
membres.
33.2 La fusió requerira seguir el procediment següent:
a)
El Consell de Govern haura d'aprovar I'acord d'inici del procediment de
fusió amb una majoria de dos ter90s deis membres de dret del Consel!.
b)
L'expedient de fusió ha de contenir els antecedents deis consorcis que es
pretenguin fusionar, la memória justificativa, l'informE¡ complet respecte al projecte de
fusió (assistencial, d'integració professional, patrimonial, altres... ), I'informe jurídic i la
memória económica amb la concreci6 de les aportacions deis membres de I'Hospital
Ciínic de Barcelona resultant i la proposta de la consolidació deis actius i passius deis
cansareis d'orlgen i la subrogació de la nova entltat en els drets i obligacions de les
entitats d'origen.
e)
El Conselt de Govern haura d'aprovar per unanlmital el projecte d'Estatllts
del consorci resultant de la fusió.
d)
Les entitats participants en el nOll consorci fusionat hallran d'aprovar la
seva creació i els sells Estatllts, havent aplicat els procediments i tramits que escaiguin
amb aquest objecte.

Disposició addicional
El régim aplicable a les entitats consorciades en cas de déficit, pel que fa a aquells
sllpósits que no comportin la dissolució i Iiquidació de I'Hospital Ciínic de Barcelona en
e/s termes contemplats a I'article 32 deis Estatuts, s'estableix al conveni regulador de la
seva constitució.

