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ACTA CONSTlTUENT DEL CONSORCI DE
CORPORACIO SANITARIA

GEs'fH5taria

¿

A Barcelona, el dia setze de desembre de mil nou-cents noranta- dos.
Es reuneixen, l'Excm. Sr. Ferran Cardenal i d'Alemany, President de la Junta
e Patronat de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i l'Excm. Sr. Manuel
Royes i Vila, President de la Diputació de Barcelona, per tal de fer constar que
les Institucions que representen han acordat la signatura i efectívitat de la
ropo sta de conveni relatiu a la creació del Consorci de Gestió, Corporació
Sanitaria, format per la Diputació de Barcelona i l'Hospital CHnic i l'aprovació
deIs Estatuts que han de regir-lo, els quals seran efectius a partir del proper
dia 18, un cop superada tata la seva tramitació.
Així doncs, i a fi de la deguda constancia, acorden incorporar com a integrant
d'aquesta acta un exemplar del referit conveni, i el text deis Estatuts, amb
forca vinculant per a ambdues Institucions representades i, per tant, declaren
constítuft el Consorci de Gestió, Corporació Sanitaria.
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Per tal de reflectir el termes dp.Is acord que siguin adoptats en aquesta
primera reunió constituent del Consorcí i de la seva Junta, s'acorda proposar
el Sr. Josep M~ Esquerda i Roset, Secretari d'Assumptes Generals de la
Diputació i present en aquesta reunió, l'exercici de les funcions de Secretari
per aquest acte, qui les accepta, encarregant-se d'aixecar acta de la reunió.

~ Seguidament, i ates el que disposa l'article 8 deis Estatuts, relatiu a la
.
composició de la Junta de Govem del Consorci, es declara constituIda la
referida Junta, integrada, en representació de l'Hospital Clúúe, l' Excm.
Sr. Ferran Cardenal i d'Alemany, I'Excm. i Magn. Dr. Josep M~ Brieal! i
Masip, I'Excm. Sr. Manuel Royes i Vila, i en representació de la Diputació de
Barcelona, l'Exem. Sr. Joan CarIes Mas i Bassa, el Sr. Josep M~ CarboneH i
AbeIló i el Sr. Lluís Alejandro Sorolla, el carrees de tats els quals consten
aereditats i axí es declara expressament.
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Presents en aquest acte, el Senyors nomenats declaren eoneixer el Conveni de
creaeió del Consorei i els seus Estatuts i aecepten els nomenaments.
Un eop eonstitufda la Junta de Govem del Consorci, és procedent nomenar-ne
el President i el Viee-President, segons eIs termes establerts en l'article 14 deIs
Estatuts. L'Hospital Clínic designa, I'Exem. Sr. Ferran Cardenal i d'AIemany
pel carree de President i, de la Diputació designa I'Excm. Sr. Manuel Royes i
Vila pel ca.rrec de Vice-President. Presents en aquest acte, accepten Hurs
designacions.
, i a proposta del President, la Junta acorda el nomenament del
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Sr Joan Grau i Sociats, Gerent de l'Hospital Clínic, com a GereA <í!H'liW~¡j.·..-?-
tot i fent expressa menció de l'interes públic que aquest nomenUtlr~wn:a
segons ha estat acordat.
xarxa de
'.
munlc,pls

Secretaria

El Sr. Joan Grau, igualment present en aquest acte, declara coneixer també el
Conveni de creació del Consorci i els seus Estatuts i accepta el nomenament
que li ha estat efectuat.
A continuació, es proposa i s'acorda fer efectives les delegacions implicitament
previstes en l'article 9.2 deIs Estatuts i fins el maxim establert en el referit
precepte, per la qual cosa, la Junta acorda delegar i conferir al Gerent
nomenat l'exercici de totes i cada una de les funcions establertes en l'article 9
deIs Estatuts, excepció feta deIs apartats reservats per la propia Junta, de
conformitat al que s'estableix en l'indicat article 9.2.
A més, i en tant a l'ordenació economica atribuida en l'article 9.1.14, queda
expressament facultat el Gerent nomenat per tal de que elabori i sotmeti a
l'aprovació de la Junta una proposta d'ordenament economic del Consorcio
D'altra banda, i ates el que disposa l'article 17 deIs Estatuts, i a proposta del
Gerent, s'acorda el nomenament del Sr. Ernest Margelí i Ribera per tal
d'ocupar el carree de Gerent Adjunt i la delegació, per part del Gerent, de
l'exercici de les funcions necessaries per tal d'acomplir tots els tramits i
requisits necessans a fi i efecte de que sigui possible l'ínici de les activitats del
Consorci el día 1 de gener de 1.993.
Per tant, el Secretari ha de comunicar I'expressat nomenament al Sr. Ernest
Margelí a fi del seu coneixement i corresponent acceptació.
Finalment, i en tant a l'efectívitat deis acords adoptats, seran vigents i efectius,
en el seu cas, a partir del proper dia 18 de desembre, un cop sigui aprovat el
dictamen presentat davant el PIe de la Diputació de Barcelona que es celebrara
dema dia 17 de desembre.
1, sense més assumptes que tractar, s'aixeca la reunió, de la qual s'estén la
present acta que es firmada pels assistents.
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Josep M.a EsqueralPi Rose\;

Diputació
de Barcelona

CONVENI RELATIU A LA CREACIÓ O'UN CONSORCI SANITARI

A Barcelona, el dia 16 de desembre de 1992.

REUNITS:

O'una part, l'Excm. Sr. Manuel Royes, President de la
Oiputació de Barcelona, assistit de l'llm. Sr. Josep Maria
Esquerda, Secretari d'Assumptes Generals, en ús de les facultats
que li són conferides per l'art. 92,3 al de la llei 7/85 de Bases
de Regim Local.
1, de l'altra, l'Excm. Sr. Ferran Cardenal, President
Patronat de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

INTERVENEN, el primer en nom
Oiputació Provincial de Barcelona,
1, el segon, en nom i
Provincial de Barcelona,

i

representació

de

del

1 'Excma.

representació de l' Hospi tal Clínic i

MANIFESTEN:
I.- Que la Oiputació de Barcelona és titular del Centre
sanitari Hospital Casa de Maternitat, destinat primordialmenmt a
l'atenció de naixements i a la salut deIs neo-nats, així com de
l' Institut de Bioquímica Clínica, fonamentalment destinat a la
practica d'analisis clíniques, l'activitat deIs quals dirigeix la
Corporació com a herencia de les competencies que li eren
atribuides en la legislació de regim local anterior a la vigent.
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Signat:

Diputació
de Barcelona

11.- Que, 1 'Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona
constitueix un Centre de caracter públic i substantiu basicament
regulat pel Decret de 10 d'octubre de 52 que va ser convalidat
amb for~a de llei per la de 17 de juliol de 1.956.
111.- Que la Diputació de Barcelona té voluntat d'actuar en
els seus recursos sanitaris per tal d'adequar-los progressivament
a l'evolució de la demanda de serveis sanitaris que expressa la
població, i al marc legislatiu actual.
IV.- Que, a fi i efecte d'optimitzar els recursos deIs
Centres citats vers una activitat sanitaria comuna, és del tot
punt convenient articular una fórmula de col.laboració que
permeti portar a terme una oferta sanitaria conjunta i, a
l'ensems,
transformar 1 'Hospital Casa de Maternitat en un
Hospital general, en concordancia amb la política sanitaria
anunciada i prevista en el Pla de Salut de la Generalitat de
Catalunya.
V.- Que, amb independencia de l'optimització de recursos
abans dita, i ates que el procés d'ordenació suara citat es pot
facilitar tot dotant-lo amb els adequats instruments de gestió i
de coordinació d'activitats i de recursos tecnics i humans, la DB
i l'HCP han decidit constituir i constitueixen en aquest acte un
ens consorcial de caracter associatiu, destinat a la gestió de
serveis sanitaris i d'altres relacionats amb l'ambit de les
Ciencies de la Salut, el qual tingui com a elements definitoris
els que consten en els següents pactes.
VI.- Que la Diputació de Barcelona, que s' ha de reunir en
sessió plenaria amb data 17 de desembre d' enguany té previst
aprovar un dictamen en el qual s'acorda autoritzar la signatura
d'un conveni amb el contingut que tot seguit s'exposa:
TITOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS
PRIMER.- CONSTITUCIÓ 1 NATURALESA JURÍDICA.
l.
Amb la denominació
"CONSORCI DE GESTIO CORPORACIO
SANITARIA" as' acorda constituir un consorci a l' empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 7/85 de Bases de Regim Local, de 2
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d'abril i els articles 252 i següents de la Llei 8/87,
d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya.

de 15

2. El Consorci és una entitat amb personalitat jurídica
propia, integrada voluntariament per la Diputació de Barcelona i
l' Hospi tal Clínic i Provincial, per a dir igir i coordinar la
gestió de l'Hospital Casa de Maternitat i de l'Institut de
Bioquímica Clínica i la deIs Centres que s'hi adscriguin o crei
el propi Consorcio

SEGON.- OBJECTIUS 1 ACTIVITATS.
1. Objectius.

Amb caracter general, l'objectiu del Consorci és la gestió i
prestació
de serveis sanitaris i d'altres relacionats amb
l'ambit de les Ciencies de la Salut.

1.1. Aquests objectius es concreten en els següents apartats
específics:
a. L'assistencia sanitaria i socio-sanitaria, vinculada a la
xarxa d'assistencia primaria i coordinada amb els diversos
nivells socio-sanitaris.
b. L'ensenyament de programes docents relacionats amb l'ambit
de les Ciencies de la Salut.
c. Les activitats d'investigació científica, i d'estudi i
divulgació cultural, relacionades amb la Sanitat i les Ciencies
de la Salut.
d. La participació en programes i campanyes en materia de
salut pública i medicina preventiva, adre9ades a la població.
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e. Tot el que estigui directament i indirectament relacionat
amb els objectius esmentats anteriorment i ho acordi la Junta
General del Consorcio

1.2. La col.laboració que es convé en aquest conveni abasta
els aspectes deIs recursos tecnics i humans, la coordinació
administrativa i la coordinació en materia docent i de recerca.

1.3. Les finalitats esmentades les podra portar a terme el
propi Consorci, els organs de gestió dotats de personalitat
jurídica propia que crei o els que s'hi adscriguin.

2) Activitats
Específicament, el Consorci desplega les següents activitats:
a. La gestió i prestació deIs serveis sanitaris corresponents
a les arees de Medicina Interna, Cirurgia General, Obstetrícia i
Ginecologia i Pediatria que es despleguin a 1 'Hospital Casa de
Maternitat
i
la deIs
laboratoris d'analisis cliniques de
l'Institut de Bioquímica Clínica.
Arribat el cas que sigui possible, les funcions del Consorci
es podran fer estensives a d'altres prestacions propies o alienes
deIs integrants de l'Ens relacionades amb l'area de les Ciencies
de la Salut.
b. La coordinació de les expressades prestacions amb les
equi valents que presti l' HCPB, per si mateix o amb coordinació
amb d'altres dispositius assistencials, i amb els recursos
tecnics i humans que els serveixin de suporto
c. La gestió de la política de personal que calgui per a la
l'activitat del Consorcio
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d. El manteniment i la gestió dels béns adscrits a les
finalitats del Consorci i la realització de les inversions que
calguin.
e. La contractació
realitzi el Consorcio

amb

tercers

de

prestacions

les

que

f. La promoció d'activitats relacionades amb l'ambit de les
Ciencies de la Salut.

TERCER.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONSORCIo

Les característiques i els principis basics del Consorci són:
a. Drets deIs usuaris del sistema sanitario
-

L'actuació del Consorci ha de tendir a la millora del servei
i de l'assistencia que es presta als usuaris del sistema sanitari
de Catalunya.
b. Drets deIs professionals.
Les modificacions d' ordre professional o
laboral que
eventualment comporti el compliment d'aquest document hauran de
respectar els drets adquirits pels professionals implicats.
C. Naturalesa jurídica
No obstant el contingut del present conveni, els ens que el
signen, igualment que els que s'hi incorporin posteriorment,
conserven llur respectiva naturalesa jurídica i, en conseqüencia,
l'exercici de les competencies i facultats que es desprenen deIs
seus respectius estatuts i
normativa propia, la qual es
comprometen a aplicar, en la mesura del possible de forma
harmonitzada
i
modulant
l'exercici
de
llurs
respectives
competencies.
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d. Situació patrimonial.
Les Entitats convingudes mantenen la titularitat deIs bins
que adscriuen al Consorci, vinculada, emperó, a la cessió d'ús
que ha estat decidida.
e. Coordinació d'activitats.
En endavant, l'exercici de les funcions que despleguin els
signants directament o indirectament relacionat amb l'objecte
d'aquest document tindra cura del seu contingut bo i coordinant
les activitats que s'hi relacionin.
En l'ambit de la prestació de serveis assistencials, la
coordinació comporta que sigui el Consorci qui concerti amb el
Servei Catala de la Salut la seva propia activitat, i tambi la
que
s'acordi amb les entitats asseguradores d'assistincia
sanitaria.
En l'ambit de la recerca, la coordinació ha de fer possible
harmonitzar
la
presentació
de
protocols,
de
memories
d'investigació,
i
de propostes d'autorització de la seva
practica. Així mateix, s'establiran els mecanismes de coordinació
per a aconseguir el maxim aprofitament deIs recursos destinats a
la recerca.
En l'ambit de la docencia, els Centres sanitaris que integrin
el Consorci resten vinculats al desplegament deIs programes
docents que s'imparteixin o es concertino Per tant, gaudiran de
la condició de recursos docents, per a la formacló de pregrau, la
qual es fara efectiva considerant els termes de la concertació
amb la Universitat.
En el mateix sentit, l'Ens Consorcial promoura l'extensió de
les unitats docents acreditades per a la formació de postgrau en
els centres i establiments adscrits al Consorcio

f. Ámbit subjectiu
Aquest conveni té
susceptible d'admetre,

un caracter
amb l'acord

obert i,
de totes

)
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integració d'altres ens públics o privats, l'objecte deIs quals
sigui coincident amb la finalitat d'aqu~st document~ ~'ac~~d amb
el procediment previst en els Estatuts 1 amb la rat1f1cac1o deIs
organs plenaris de les parts que l'integren.

TITOL 11.- DOTACIÓ DEL CONSORCIo
QUART. - APORTACIÓ DE LES PARTS.
l. Aportació de la Diputació
La Diputació aporta al Consorci:
a. La cessió d'ús de l'edifici anomenat Pavelló Blau i el
d'Oficines del recinte de la Maternitat, amb caracter gratuit i
per un període inicial de vint-i-cinc anys, així com la zona
perimetral delimitada pels carrers Dr. Salvador, Sabino de Arana
i la tanca de separació amb el parc del Recinte de la Maternitat~
Les condicions d'aquesta cessió es regulen en els següents
apartats i annex 111.
b. Un cop revisat el Pla Especial del Recinte que la
Diputació es compromet a redactar irnmediatament, la Diputació de
Barcelona aportara al consorci els terrenys necessaris en la zona
Nord del recinte perque el Consorci pugui, en el seu cas,
edificiar els 4.000 m2 inicialment previstos per a l'amplicació
del Pavelló Blau, l'ús del qual ara es cedeix. Aquesta ampliació
es contempla amb la voluntat d' adaptar els espais actuals de
l'HCM a les necessitats de funcionament com a Hospital General,
d'ubicar
definitivament
els
serveis
que
transitoriament
s'instal.laran en I'Helios, així com els de l'IBC que es posen a
disposició del Consorci encara que no modifiquin la seva ubicació
fins que estigui enllestida l'ampliació del Pavelló Blau.
c.
Transitoriament,
fins
que
es
facin
efectives
les
previsions contingudes en l' apartat anterior i mentre perdurin
les tasques de remodelació del Pavelló Blau, es cedeix l' ús de
l' edifici Helios, per tal que puguin ser instal.lats una Area
Basica de Salut i un Centre Extrahospitalari d'Urgencies i segons
les previsions del Consorcio Aquesta cessió d'ús és així mateix
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de caire gratuit, pel temps imprescindible mentre no s'arribi a
la definitiva instal.lació prevista en l'apartat anterior.
d. La cessió de la propietat de les instal.lacions, de
l'utillatge, i deIs béns i mobles afectats als serveis i edificis
que la Diputació aporta al Consorci, segons l'inventari que
consta reflectit en l'annex 1 d'aquest documento
e. EIs recursos humans actualment assignats als referits
Centres, la relació deIs quals consta en l'annex 11 i segons es
dira més endavant.

f. La transferencia anual deIs recursos econom1CS que rep de
l'Estat per cobrir el deficit de funcionament de I'Hospital Casa
de Maternitat i de l'IBC, d'acord amb el Pacte Cinque.
g. L' exper iencia en la gestió dels espais que integren els
referits complexos assistencials.

h.

El

coneixement

i

l'experiencia

administració de recursos sanitaris.

en

la

gestió

i

en

la

gestió

i

2. Aportació de l'Hospital Clínico

L'SCPB aporta al Consorci:
a.
El
coneixement
i
l'experiencia
administració de recursos sanitaris.

b. L'experiencia i els instruments d'organització, gestió i
administració de serveis sanitaris.
c. La canalització dels fluxos de malalts que calen per a la
viabilitat de I'HCM com Hospital General.
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d. Les inversions realitzades a la planta segona, ala Llevant
de l'Hospital Casa de Maternitat precisament projectades, tal com
contempla el Conveni de data 4 de marc;: de 1992, atenent la
previsió de necessitats del Consorei.
e) Les despeses de primera instal.laeió de l'Area Basica de
Salut i el Centre Extrahospitalari d'Urgencies segons ha estat
previst en l'apartat l.e. d'aquest pacte.
f)
La quantitat de 200 milions de pessetes, ampliables, per
al
financ;:ament
de
les
obres
d' ampliació,
remodelació·- i
condicionament
del
Pavelló
Blau,
per
tal
d' instalo La.r
adequadament el nou hospital general.

3. Rendiment de les aportaeions.
Totes les expressades aportaeions han de fer possible la
generació deIs ree~rsos sufiei~n~s perque el Consorci dugui a
terme
les
inverSl.ons
necessarl.es
per
tal
de
transformar
I'Hospital Casa de Maternitat en un Hospital General i per a la
instal.lació definitiva de l'Institut Bioquímica Clínica, l'Area
~ca de Salut i el Centre Extrahospitalari· d' Urgencies segons
ha estat prevista, i per afer possible l'acompliment deIs
objeetius de l'Entitat.
En tot cas, correspon al Consorci assumir les reposicions, i
reparacions
necessaries
pel
desenvolupament
de
les
seves
aetivitats.

4. Indisponibilitat de les aportacions.
Les aportacions descrites en aquest pacte i la seva afectació
a
l'activitat
del
Consorei
no
poden
ser
modifieades
unilateralment pel eedent ni pel Consorci i sera nul.la qualsevol
variació en la destinació de les aportaeions de les parts que no
hagi estat expressament consentida pel seu titular original.
Per tant, l'afectaeió deIs irnmobles cedits per la Diputació a
les activitats que han estat avui paetades pel Consorci no pot
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ser modificada si no és previ el seu consentiment exprés per a
cada cas concreto
L'incompliment d'aquesta condició comportara la resolució
automatica del dret cedit, i a tal efecte, la Diputació es
reserva la facultat de control dels usos a qui es destinen les
dependincies.

5. Manteniment i despeses de les aportacions materials.

El Consorci assumira els costos de manteniment dels edificis,
instal.lacions i altres béns materials aportats a l'Entitat, les
reposicions
i
les
noves
adquisicions
que
calguin
pel
desenvolupament de les seves activitats, i també els consums
generats durant el període d'ús de les mateixes, bó i contractant
els subministraments d'aigua, gas, electricitat i telifon que
calguin.
El Consorci assumira el cost de totes les carregues, tributs
i repercussions f iscals que gener in els edif icis cedi ts durant
tot el període de la seva ocupació.
Si es tractés d'edificis compartits, els costos contemplats
es repartiran d'acord amb la proporció de superficie ocupada.
El Consorci atendra les indicacions que li comuniqui la
Diputació de Barcelona respecte de la homogeneitat en la gestió
global del recinte, i contribuira a les despeses del recinte en
la part que proporcionalment li pertoqui.

6. Remodelació de les instal.lacions.

La cessió dels irnrnobles que aporta la DB comporta el dret de
remodelar-los
i
de
reformar-los
de
manera
adequada
a
l'acompliment dels objectius del Consorcio
En tot cas, les adaptacions a les necessitats que es
produeixin en el desenvolupament de l'activitat seran a compte i
carrec del Consorci i privia aprovació del corresponent projecte
i de les seves possibles modificacions per part de la Diputació.
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7. Reversió deIs edificis.
Tan bdn punt el Consorci deixi d'utilitzar els terrenys i
edificis cedits, sigui perque hagi finalitzat el termini
establert o bé per l'extinció del Consorci, la Diputació quedara
restituida de la seva plena disponibilitat sense que aquest fet
generi cap dret de compensació economica per cap motiu.
Un cop ubicats definitivament l'Institut Bioquímica Clínica,
l'Area Basica de Salut i el Centre Extrahospitalari d'Urgencies,
el Consorci posara a disposició de la Diputació de Barcelona
l'edifici
Helios,
desallotjat
i
en
condicions
de
ser
irnmediatament rebut per la propietat.

8. Delimitació i identificació.
En l'annex núm. 111 s'expressen:
a) Ubicació i superficie exacta deIs edificis objecte de la
cessió d'ús, amb aportació de planols.
b) Drets i obligacions del Consorci i de la Diputació de
Barcelona, respecte de les zones d' ús comuni tar i adjacents als
edificis, així com pel que fa al seu manteniment.
e) Obligacions de cadascuna de les parts quant a la
utilització i les despeses i manteniment de les instal.lacions i
espais cedits.

CINQUE- APORTACIONS ANUALS DEL ENS CONSORCIATS.
l. L'aportació economiea anual de la Diputació de Barcelona
al Consorci de Gestió Corporació Sanitaria es limitara a l'import
economic resultant de la diferencia entre l'aportació que rep de
l'Estat en concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i
l' aportació economica anual a l' Hospi tal Clínic que efectua la
Diputació en funció de la seva obligació legal de cobrir una part
del seu possible deficit.
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A tal efecte, la Diputació de Barcelona consignara en el seu
pressupost preventiu, en les partides pressupostaries previstes
del capítol IV de transferencies corrents,
les quantitats
estimades per les aportacions a l'Hospital Clínic i al Consorci
Sanitari respectivament.
Les transferencies economiques corresponents de la Diputació
al Consorci s'efectuaran trimestralment.
Un cop rebut de l'Estat la totalitat de la transferencia pel
concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i coneguda la
quantitat total a aportar a l'Hospital Clinic, es procedira a la
regularització de l'aportació economica al Consorcio
2. L'Hospital Clínic aportara la resta del financ;ament del
Consorci d'acord amb les previsions deIs pressupostos del
Consorcio
3. La Diputació de Barcelona compromet i garanteix que els
primers cinc anys, l'import de l'aportació que efectuara al
Consorci no sera inferior al que resulta d'aplicació aquest any,
d' acord amb el tractament de les transferencies efectuades per
l'Estat a la Corporació per finan~ar el deficit actual de la Casa
de Maternitat i l'Institut de Bioquímica Clínica.

TITOL 111.- ESTRUCTURA DEL CONSORCI.
SISE.- DEFINICIONS.

l. El Consorci es constitueix com a un marc de convergencia
d'entitats destinades a la prestació d'activitats assistencials i
d'altres que s'hi relacionin i, per tant, la seva estructura ha
de permetre una gestió conjunta de l' Entitat amb els Ens que
l'integren.
2. La definició de l'estructura de l'Entitat no s'ha de
constituir com a un inconvenient a la incorporac1o d'altres Ens
en el Consorci i, per tant, la seva eventual adequació, amb motiu
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de la integració de nous participants i a fi de mantenir la
deguda representació en la gestió, constitueix una previsió deIs
firmants.

SETE.- ORGANS DE GOVERN.
l. L'estructura i
la composició del govern del Consorci
consten precisats en els Estatuts de l'Entitat, els quals
constitueixen, segons els termes el que ha estat convingut en
aquest document, la norma basica de l'Ens.

2. El govern i
argans següents:

l'administració del Consorci s'exercira pels

a. La Junta de Govern.
b. El President i el Vice-president.
c. El Gerent i el Gerent adjunto

VUITE.- LA JUNTA DE GOVERN.

l. La Junta de Govern és l'argan col.legiat que exerceix el
govern i administració superior del Consorcio
2. Composició.
La Junta de Govern del Consorci es composa d' un maxim de 6
membres,
nomenats per parts
iguals per cadascuna de
les
Institucions consorciades. Correspon el nomenament i la seva
substitució, respectivament, a la Comissió de Govern de la
Diputació de Barcelona i a la Junta de Patronat de l' Hospi tal
Clínic Provincial de Barcelona.
L'admissió de
noves
institucions o entitats
requerira
l' adequació de la nova composició de la Junta a fi i efecte
d'incorporar la representació del nou membre.
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3. Atribucions.

a. Fixar 1 'orientació general de les funcions del Consorci
dins els objectius estatutaris i aprovar el pla general i els
plans anuals d'activitats, així com els seus programes de
desenvolupament.
b. Aprovar anualment les mesures que regulen i constitueixen
l'índex de l'activitat economica del Consorci, i per tant aprovar
anualment el pressupost del Consorcio

c. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en
aquesta mater ia, les atr ibucions del President, del Gerent i
d'altres
directius
del
Consorci,
i
autoritzar
l 'execució
d'auditories externes.
d. Aprovar el Reglament General del Consorci i, en el seu
cas, el d'organització i funcionament deIs establiments i centres
adscrits al Consorcio

e. Aprovar el contingut de les relacions institucionals que
el Consorci mantingui amb tercers, i, especialment, les que
vinculin la seva activitat amb el Servei Catala de la Salut o
altres entitats públiques o privades.

f. Aprovar els pla d'inversió d'obres, d'instal.lacions i de
serveis i les contractacions d'obres, serveis i subministraments
de durada i quantia superior a la que fixi la Junta i resoldre
les incidencies d'aquests contractes.
g. A proposta del Gerent, nomenar els directius de l'Entitat.

h. Aprovar les condicions generals del
professional a l'activitat del Consorcio

regim de

~~.
-~.
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i. Aprovar el reglm d'admissió de possibles nous membres del
Consorci, proposar-ne la seva ratificació, i adoptar les mesures
adequades amb motiu de les noves incorporacions.

j. Decidir tot el que faci referencia al patrimoni del
Consorci, amb les limitacions propies de la seva titularitat i
indisponibilitat.
k.
Acordar
la modificació deIs
Estatuts.
EIs
canvis
estatutaris que impliquen modificació en la representació o en
les obligacions de les parts precisaran la ratificació deIs seu s
organs plenaris.
1. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la
millor organització 1 funcionarnent del Consorci, exercir les
facultats no atribuldes expressarnent a altres organs i resoldre
les incidencies que sorgeixin al si de l'Entitat.

m. Les altres previstes als Estatuts, així com decidir
respecte deIs aspectes que no estiguin expressarnent contemplats
en tant que exerceix l'alta representació de l'Entitat.
4. Delegació de funcions.
La Junta pot acordar la delegació de les facultats que li
siguin propies, i que no li siguin expressarnent reservades en els
Estatuts, a favor deIs altres organs del Consorcio

5. Regim de sessions.
El regim de sessions consta precisarnent deterrninat en els
Estatuts del Consorci i, en tot cas, tindra cura de respectar els
criteris
de
lliure
participació
i
decisió
i
la
deguda
representació de les entitats consorciades.
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NOvE.- EL PRESIDENT 1 VICE-PRESIDENT.

1. El President sera designat per I'Hospital Clínic d'entre
els membres de la Junta de Govern.
2. Corresponen al President les atribucions que seguidament
s'indiquen:
a. Exercir la representació institucional del Consorcio
b. Vetllar els serveis i activitats del Consorci i dictar el
que sigui corresponent per tal de fer efectius els acords
adoptats per la Junta de Govern i, en cas d'urgencia, adoptar les
mesures que calguin en defensa deIs drets i interessos del
Consorci donant compte a la Junta en la primera reunió que
celebri.
c. Dirigir les sessions de la Junta de Govern i en decidir-ne
els empats amb el seu vot de qualitat.
d. Formular a la Junta els criteris i els objectius generals,
en tots els ordres d'organització, d'activitat i funcionament de
l'Ens i deIs diferents integrants.
e. Vetllar el patrimoni i els béns del Consorcio
f. L'exercici de les facultats que resultin deIs Estatuts i
les que li delegui la Junta de Govern.
3. El Vice-president, designat per la Diputació de Barcelona,
suplira al President i n'assumira les atribucions en els casos de
vacant, d'absencia o de malaltia. Exercira, a més, les funcions
que li delegui el President per escrit, de la qual cosa, aquest
donara compte a la Junta de Govern.
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DESE.- GERENT I GERENT ADJUNT.
l. A proposta del President, la Junta de Govern nomenara un
Gerent, segons els termes contractuals que s'estableixin, el qual
sera l'organ executiu del Consorcio
2. Funcions.
a. Excepció feta de la representació institucional i al més
alt nivell, correspon al Gerent la representació del Consorci
davant de les administracions públiques, les institucions i els
particulars.
b. Dirigir la gestió de l'Ens i proposar a l'aprovació de la
Junta la proposta de programes, d'estrategies i
de plans
d'actuació del Consorcio
c. Proposa els programes d'actuació de l'activitat
en el Consorcio

integrada

d. Executa i fa complir els acords de la Junta i les
disposicions de la Presidencia, tot dictant les disposicions
particulars que consideri adequades per al seu acompliment.
e. Informa i tramita els projectes i programes de tot ordre
que dugui a terme el Consorcio

f. Dirigeix el personal al servei del Consorci,
indicacions adoptades per la Junta.

segons les

g. Gestiona i ordena els pagaments i fa efectiva la politica
economica de l'Ens.

ha

h. Té la custodia i prepara la documentació que el President
de sotmetre a la consideració de la Junta i l'auxilia i
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l'informa en l'exercici de les seves funcions i sempre que sigui
convenient.
i. Informar periodicament a la Junta sobre el funcionament i
estat del Consorci, i, en aquest ordre de coses, presentar el
balan9 de situació i la memoria de l'exercici.
j. Formula, a la Junta de Govern, les propostes de nomenament
deIs carrecs de gestió del Consorci i deIs carrecs de comandament
de l'activitat consorciada.

k. En general, exerceix qualsevol altra funció que resulti
deIs Estatuts o de la seva contractació o li encarregui la Junta.
3. La Junta de Govern nomenara a proposta del Gerent un
Gerent a?junt que també sera considerat Alt Carrec del
Consorci. ;JXlAssisteix el Gerent en la seva tasca, exerceix les
funcions que li delegui el Gerent referents a l'Hospital Casa de
Materni tat i l' Insti tut Bioquímica Clínica, donant compte a la
Junta.

TITOL IV.- RECURSOS SUMANS.

ONzE.l. La DB aportara a l'ens consorcial els recursos humans que
actualment té assignats a l'HCM i l'lBe, d'acord amb la relació
que s'adjunta com annex 11.
Es respectaran els drets de qualsevol classe i naturalesa que
corresponguin a tot el personal.
2. El personal funcionari s' integrara en la plantilla del
personal al servei del Consorci, causant baixa en la plantilla i
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relació de llocs de treball de la DB, pero mantenint la situació
de servei actiu en la DB, d'acord amb el previst a l'article 191
del Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 214/1.990 de 30 de juliol.
3. El personal laboral
consorcial, operant-se una
respecte de la Diputació,
l'Estatut deIs Treballadors.

sera plenament integrat en l'ens
successió d'empresa del Consorci
tal com preveu l'article 44 de

4.
Segons
resul ti
deIs
corresponents
estudis
i
deIs
pertinents plans d'empresa endegats, l'Hospital Clínic designara
el personal de la seva plantilla que passi a desplegar la seva
activitat al Consorcio
5. Les noves contractacions
aplicació del Dret Laboral

del

Consorci

es

taran

amb

DOTZE.- REGIM ECONOMIC-FlNANCER.

l. Patrimoni de l'Ens.
El patrimoni inicial del Consorci esta constituit per
l' assignació de béns i de drets que consta reflectida en la
descr ipció de les aportacions de les parts, la qual constara
periodicament actualitzada en l'inventari que anualment ha
d'aprovar l'organ de govern de l'Ens.

2. Recursos
Per a la realització deIs
disposara deIs recursos següents:
a. Les aportacions
l' Entitat.

seus

realitzades per
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b. Les subvencions, auxilis, ajuts i donatius, aixi com les
aportacions que per qualsevol titol rebi de persones públiques o
privades, fisiques o juridiques.
c. Els rendiments dels serveis.
d. Els credits i prestecs que s'obtinguin.
e. Els productes del seu patrimonio
f. Qualssevol al tres que puguin correspondre al
d'acord amb les lleis.

Consorci,

3. El pressupost del Consorcio
3.1. L'organ rector del Consorci establira i aprovara el
pressupost anual d'ingressos i despeses de l'Entitat abans del 31
de desembre de cada any, per poder-lo aplicar a l'exercici
economic següent.
3.2. En el pressupost hi figuraran els conceptes següents:
a. Despeses de personal.
b. Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de
qualsevol altra despesa d'explotació del Consorcio
c. Previsions de finan9ament.
d. Amortitzacions.
e. Inversió de béns irnmobles, d'instal.lacions, d'utillatge i
d'altres béns de consum duradors necessaris per al millor
desenvolupament i prestació dels serveis propis del Consorcio
f. Les trasferencies per cobrir els corresponents defici ts
pressupostaris.
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3.3. El regim comptable i de control economic s'adaptara a
les disposicions vigents en la materia que dicti la Generalitat
tot mantenint els criteris del pla general de comptabilitat
adaptat als centres d'assistencia sanitaria.
3.4. Els fons del Consorci seran custodiats directament en
comptes bancaris, degudament intervinguts i oberts directament a
nom del Consorcio
3.5. Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevara
al President de la Junta de Govern la liquidació pressupostaria
global i per cadascun deIs centres i organs de gestió si s'escau,
degudament auditades, així com la proposta de compte d'explotació
de l'exercici anterior i l'inventari-balan9, a 31 de desembre. La
Junta de Govern aprovara els comptes i balan90s dins del segon
tr imestre de l' exercici següent al de referencia, i en donara
compte immediatament a les entitats consorciades.
3.6. La Junta de Govern es compromet afer realitzar, cada
any,
una auditoria externa amb una empresa de reconeguda
solvencia.

TRETZE.- DISSOLUCIÓ.
l. El Consorci es pot dissoldre per acord de les parts i per
la impossibilitat legal o material de fer efectius els seus
objectius o activitats.
2. L'acord de dissolució ha de preveure la liquidació deIs
béns del Consorci i la reversió de les cessions patrimonials
realitzades.

3.
Així mateix, la dissolució no ha de perjudicar els
compromisos adquir i ts com a conseqüencia de les contractacions
concertades pel Consorci 1, en tot cas, ha de garantir el
manteniment de les prestacions de tal manera que no representi
cap desmillora en l'atenció a la ciutadania.
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4.
Respecte del personal, els
preservats en qualsevol circumstancia.

seus

drets

han

de

ser

DISPOSICIÓ TRANSITORIA.
Durant el temps imprescindible mentre el Consorci no, c,op,certi
les noves activitats de l'Hospital Casa de Maternitat·teem -á
h&ep±ta-l-" ~eRer-al,) la Planta segona Ala Llevant i la de .~edicina
Interna seguiran assignades als pacients de l'Hospital Clinicper
tal de ser atesos segons el regim propi de l'Hospital.
Tot i aixi, la gestió i la despesa de la referida assistencia
correspondra al Consorci, el qual se'n rescabalara mitjant9ant el
pagament per part de l'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona
d'un import equivalent al que resultaria de la facturació el preu
per estada que el Servei Catala de la Salut estableix per
l'atenció esmentada, en el nivell AB. D'aquest pagament en
descomptara el cost del personal que 1 'Hospital Clinic tingui
assignat a les dues referides U n i t a t s . . .•
Un cop el Consorci hagi acreditat l'Hospital Casa de
Maternitat cam a?Asspita' ~lJ incloura en l'activitat que ha
de concertar amb el Servei Catala de la Salut la que realitzi en
aquestes Unitats, i l'Hospital Clínic hi deixara d'intervenir.

I en prova de conformitat, signen el present document per
duplicat en el lloc i data que figuren en l'encap9alament, el
qual,
si
s'escau,
sera
efectiu
immediatament
després
de
l'aprovació, en el seu cas, del dictamen que l'autoritza pel PIe
de la Dipptació de Barcelona.
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EL SOCREI'ARI D' ASS~TES

Signat: Jos

Ma. Esquerda i Roset
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Diputació
de Barcelona

JOSEP MARIA ESQUERDA I ROSET, Secretari
Generals de l'Excma. Diputació de Barcelona

d'Assumptes

C E R T I F 1 C O: Que aquesta Diputació, en sessió
plenaria celebrada el dia 2S de mar9 d'enguany, ha
aprovar un Dictamen el qual és del següent tenor:
"El passat dia 16 de desembre de 1992 es va signar entre
el President de la Diputació de Barcelona i el President
de 1 'Hospital Clinic i Provincial un conveni per a la
creació d'un Consorci de Gestió, Corporació Sanitaria.
Alhora en el PIe celebrat el dia 17 del mateix mes, es
van aprovar els Estatuts de l'esmentat Consorcio
Ates que anteriorment i simultaniament amb la signatura
del conveni de constitució del Consorci, es van iniciar
negociacions amb la Conse11eria de Sanitat i Seguretat
Social de la Genera1itat de Catalunya la qual, amb
posterioritat a la constitució del Consorci, va efectuar
un requeriment a la Diputació de Barcelona mostrant el
seu
desacord amb
determinats
aspectes
objecte
de
regulació.
El resultat d'aquestes negociacions ha estat la puntual
modificació deIs particulars del conveni referits al
termini
de
durada
de
la
ceSS10
d'edificis
o
instal.lacions, així com els aspectes que incideixen en
la planificació sanitaria, com són els c?rresponents a
la configuració del Hospital General, l'Area Basica de
Salut i el Centre Extrahospitalari d'Urgencies.
Ates que aques tes modi Eicacions aEecten als següents
apartats del conveni signat amb data 16 de desembre de
1992, entre el President de la Diputació i el President
del Patronat de l'Hospital Clínic i Provincial de
Barcelona:
Apartat IV de la part expositiva
Titol l. Segon. Apartat 2.a
Titol 11. Quart. Apartat l.a.b.c. apartat 2.e), E).
Apartat 3
Apartat 4, paragraf ler.
Apartat 7
Disposició Transitoria
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que han quedat redactats en la forma que consta en el
nou text-del conveni redactat a l'efecte.
Ates així mateix es procedent modificar l' article 5,
apartat f) deIs Estatuts del Consorcio
Aquesta Presidencia proposa a la Comissió de Govern, que
previ el seu informe favorable, elevi al PIe el present
Dictamen, per a l'adopció deIs següents acords:
Primer.- Modificar parcialment el Conveni de creació del
conveni de Gestió, Corporació Sanitaria, sotscrít amb
data 16 de desembre de 1992 entre el President de la
Diputació de Barcelona i el President de l'Hospital
Clínic i Provincial, en el que afecta als següents
particulars:
Apartat IV de la part expositiva
Títol 1. Segon. Apartat 2.a
Títol 11. Quart. Apartat l.a.b.c. apartat 2.e), f).
Apartat 3
Apartat 4, paragraf ler.
Apartat 7
Disposició Transitoria

)
I

que passaran a tenir la redacció que consta en l'annex
que s'adjunta al present acord.
Segon.- ModiEicar l' article 5 apartat El deIs Estatuts
del Consorci, que passara a tenir la següent redacció:

"E) La gestió i prestació deIs serveis sanitaris que es
despleguin a l ' Hospi tal Casa de Maternitat i la deIs
laboratoris
d'analisis
clínics
a
l'Institut
de
Bioquímica Clínica".
Tercer.- Facultar a l'Excm. Sr. Manuel Royes i Vila,
President de la Corporació per a la signatura del nou
text del Conveni modiEicat."

1

perque

consti

i

als

eEectes

oportuns,

lliuro

la

present certificació amb el vist-i-plau de l'Excm. Sr. President
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d'aquesta

Diputació

a

Barcelona

a

vint-i-sis

de

mar9

de

mil

nou-cents noranta-tres.
Vist-i-plau
EL PRESIDENT,

/
Signa!:

Manuel

OYES
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TEXT REFÓS DEL CONVENl RELATlU A LA CREAClÓ O'UN CONSORCl
SANITARI QUE INCLOU LES MOOIFICACIONS ACOROADES PER LA OIPUTACIO
DE BARCELONA EN SESSIO CELEBRADA EL OlA 25 DE MAR~ DE 1993.

A Barcelona, el dia 29 de mar9 de 1993.
REUNITS:
O'una part,
l'Excm. Sr. Manuel Royes, President de la
Oiputació de Barcelona, assistit de l'Ilm. Sr. Josep Maria
Esquerda, Secretari d'Assumptes Generals, en ús de les Eacultats
que li són conEerides per l'art. 92,3 al de la llei 7/85 de Bases
de Regim Local.
1, de l'altra, l'Excm. Sr. Ferran Cardenal, President del
Patronat de l'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona.
INTERVENEN, el primer en nom
Diputació Provincial de Barcelona,
1, el sego n , en nom i
Provincial de Barcelona,

i

representació

de

l' Excma.

representació de l'Hospital Clínic i

__--~~IFESTEN:
desembre de 1992 van signar un conveni
Que en data 16 de
Corporació
del "Consorci de Gestió,
relatiu a la creació
Sanitaria".
Que com a Conseqüencia de les negociacions mantingudes amb la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya, es van introduir en el Conveni esmentat a l'apartat
anterior determinades modificacions que la oiputació de Barcelona
va aprovar en sessí6 plenaria celebrada el día 25 de mar.; de
1993.
Que com a conseqüencia d'aquestes modiEicacions s'ha procedit
a redactar el present text reEós del conveni de creació del
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"Consorci de Gestió,
tenor literal:

Corporació Sani tar ia"

que

és

del

següent

Les parts compareixents
MAN1FESTEN:
1.- Que la Diputació de Barcelona és titular del Centre
sanitari Hospital Casa de Maternitat, destinat primordialmenmt a
l'atenció de naixements i a la sa1ut de1s neo-nats, així com de
l' 1nstitut de Bioquímica Clínica, fonamentalment destinat a la
practica d'analisis clíniques, l'activitat deIs quals dirigeix la
Corporació com a herencia de les competencies que li eren
atribuldes en la legislació de regim local anterior a la vigent.
11.- Que,
l'Hospital Clinic i
Provincial de Barcelona
constitueix un Centre dt caracter públic i substantiu basicament
regulat pel Decret de 10 d'octubre de 52 que va ser convalidat
amb for9a de lleí per la de 17 de juliol de 1.956.
111.- Que la Diputació de Barcelona té voluntat d'actuar en
els seus recursos sanitaris per tal d'adequar-los progressivament
a l'evolució de la demanda de serveis sanitaris que expressa la
població, i al marc legislatiu actual.
1V.- Que, a fi i efecte d'optimitzar els recursos deIs
Centres citats vers una activitat sanitaria comuna, és del tot
punt convenient articular una fórmula de col.laboració que
permeti portar a terme una oferta sanitaria conjunta i, a
l'ensems,
transformar
l'Hospital
Casa
de
Maternitat
en
concordancia amb la política sanitaria anunciada i prevista en el
Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.

v.- Que, amb independencia de l'optimització de recursos
abans dita, i ates que el procés de transformació suara citat es
pot facilitar tot dotant-lo amb els adequats instruments de
gestió i de coordinació d'activitats i de recursos tecnics 1
human s , la DB r l'HCP han decidit constituir i constitueixen en
aquest acte un ens consorcial de caracter associatiu, destinat a
la gestió de serveis sanitaris i d'altres relacionats amb l'ambit
de les Ciencies de _la Salut, el qual ~ingui com a elements
definitoris els que consten en els següents pactes.
2
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VI. - Que la Diputació de Barcelona, que s' ha de reuní r en
sessió plenar ia amb data 17 de desembre d' enguany té previst
aprovar un dictamen en el qual s'acorda autoritzar la signatura
d'un conveni amb el contingut que tot seguit s'exposa:
TITOL I.- DISPOSICIONS GENERAL S
PRIMER.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.
l.
Amb la denomínació
"CONSORCI
DE GESTIO CORPORACIO
SANITARIA" as'acorda constituir un consorci a l'empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 7/B5 de Bases de Regim Local, de 2
d' abril i els articles 252 i següents de la Llei B/87, de 15
d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya.
2. EIConsorci és una entitat amb personalitat jurídica
propia, integrada voluntariament per la Diputació de Barcelona i
1 'Hospital Clínic i Provincial, per a dirigir i coordinar la
gestió de l'Hospital Casa de Maternitat i de l'Institut de
Bioquímica Clínica i la deIs Centres que s'hi adscriguin o crei
el propi Consorcio
SEGON.- OBJECTIUS I ACTIVITATS.
l. Objectius.
Amb caracter general, l'objectiu del Consorci és la gestió i
preitaci6
de serveis sanitaris i d'altres relacionats amb
l'ambit de les Ciencies de la Salut.
1.1. Aquests objectius es concreten en els següents apartats
específics:
a. L'assistencia sanitaria i socio-sanitaria, vinculada a la
xarxa d'assistencia ~ primaria i coordinada amb els diversos
nivells socio-sanitaris.
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b. L'ensenyament de programes docents relacionats amb l'ambit
de les Ciencies de la Salut.
c. Les activitats d'investigació científica, i d'estudi i
divulgació cultural, relaeionades amb la Sanitat i les Cieneies
de la Salut.
d. La partieipaeió en programes i eampanyes en materia
salut pública i medicina preventiva, adre<;:ades a la poblaeió.

de

e. Tot el que estigui airectament i indirectament relacionat
amb els objectius esmentats anteriorment i ho acordi la Junta
General del Consorcio
1.2. La eol.laboració que es convé en aquest conveni abasta
els aspectes deIs re~ursos teenics i humans, la coordínació
administrativa i la coordinació en materia d6cent i de recerca.
1.3. Les finalitats esmentades les podra portar a terme el
propi Consorci, els organs de gestió dotats de personalitat
jurídica propia que crei o els que s'hi adscriguin.
2) Activitats
Específicament i dintre deIs objectius esmentats, el Consorci
desplega les següents aetivitats:
a. La gesti6 i prestaci6 deIs serveis sanitaris que es
despleguin a l'Hospital Casa de Maternitat i la deIs laboratoris
d'analisis elíniques de l'Institut de Bioquímica Clínica.
Arribat el eas que sigui possíble, les funeions del Consorei
es podran fer estensives a d'altres prestacions propies o alienes
deIs integrants de l'Ens relacionades amb l'area de les Cíencies
de la Salut.
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b. La coordinació de les expressades prestacions amb les
equivalents que presti I'HCPB, per si mateix o amb coordinació
amb d'altres dispositius assistencials, 1 amb els recursos
tecnics i humans que els serveixin de suporto
c. La gestió de la política de personal que calgui per a la
l'activitat del Consorcio
d. El manteniment i la gestió deIs béns adscrits a les
finalitats del Consorci i la realització de les inversions que
calguin.
e.
La contractació
realitzi el Consorcio

amb

tercers

de

les

prestacions

que

f. La promoció d'activitats relacionades amb l'ambit de les
Ciencies de la Salut.
TERCER.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONSORCIo
Les característíques i els princípis basics del Consorci són:
a. Drets deIs usuaris del sistema sanitario
L'actuació del Consorci ha de tendír a la millora del servei
i de l'assístencía que es presta als usuaris del sistema sanitari
de Catalunya.
b. Drets deIs professionals.
Les
modificacions
d'ordre
professional
a
laboral
que
eventualment comparti el compliment d'aquest document hauran de
respectar els drets adquirits pels professianals implicats.
c. Naturalesa jurídica
No obstant el contingut del present canveni, els ens que el
signen, igualment que els
incorporin posteriorment,

m
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conserven llur respectiva naturalesa jurídica i, en conseqüencia
l'exercici de les competencies i facultats que es desprenen del~
seus
respectius estatuts
i
normativa propia,
la qual
es
comprometen a aplicar, en la mesura del possible de forma
harmonitzada
i
modulant
l'exercici
de
llurs
respectives
competencies.
d. Situació patrimonial.
Les Entitats convingudes mantenen la titularitat dels béns
que adscriuen al Consorci, vinculada, emperó, a la cessió d' ús
que ha estat decidida.
e. Coordinació d'activitats.
En endavant, l' exerciei de les funcions que despleguin els
signants directament o indirectament relacionat amb l'objecte
d'aquest document tindra cura del seu contingut bo i coordinant
les activitats que s'hi relacionin.
En l'ambit de la prestació de serveis assistencials, la
coordinació comporta que sigui el Consorei qui coneerti amb el
Servei Catala de la Salut la seva propia actívitat, i també la
que
s'acordi
amb
les
entitats asseguradores
d'assistencia
sanitaria.
En l'ambit de la recerca, la coordinació ha de fer possible
harmonitzar
la
presentació
de
protocols,
de
memories
d'investigació,
i
de propostes d'autorització de
la
seva
practica. Aixi mateix, s'establiran els mecanismes de coordinació
per a aconseguir el maxim aprofitament dels recursos destinats a
la recerca.
En l'ambit de la docencia, els Centres sanitaris que integrin
el Consorci resten vinculats al desplegament deIs programes
docents que s'imparteixin o es concertino Per tant, gaudiran de
la condició de recursos docents, per a la formació de pregrau, la
qual esfara efectiva considerant els termes de la concertació
amb la Universitat.
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En el mateix sentit, l'Ens Consorcial promoura l'extensió de
les unitats docents acreditades per a la formació de postgrau en
els centres i estabIiments adscrits al Consorcio
f. Ámbit subjectiu
Aquest conveni té un caracter obert i, per tant,
és
susceptible d'admetre, amb l'acord de totes les parts, la
integració d'altres ens públics o privats, I'objecte deIs quals
sigui coincident amb la finalitat d'aquest document, d'acord amb
el procediment previst en els Estatuts i amb la ratificació deIs
organs plenaris de les parts que l'integren.
T1TOL 11.- DOTAC1Ó DEL CONSORCIo
QUART.- APORTACIÓ DE LES PARTS.
l. Aportació de la Diputació
La Diputació aporta al Consorci:
a. La cessió d'ús de l'edifici anomenat Pavelló Blau i el
d 'Oficines del recinte de la Maternitat, amb caracter gratult i
per un període inicial de vint-i-cinc anys, així com la zona
perimetral delimitada pels carrers Dr. Salvador, Sabino de Arana
i la tanca de separacio amb el pare del Recinte de la Maternitat,
llevat que la titularitat deIs anteriors irnmobles canvil. Les
condicions d'aquesta cessió es regulen en els següents apartats i
annex 111.
b. Un cop revisat el Pla Especial del Recinte que la
Diputació es compromet a redactar irnmediatament, la Diputació de
Barcelona aportara al consorei els terrenys necessaris en la zona
Nord del recinte perque el Consorei pugui, en el seu cas,
edificiar els 4.000 m2 inicialment previstos per a l'amplicació
del Pavelló Blau, l'ús del qual ara es cedeix. Aquesta ampliació
es contempla amb la vo1untat d' adaptar els espais actuals de
l'HCM a les seves necessitats de funcionament,
i d'ubicar
definitivament els serveis que transit6ria~ent s'instal.1aran en
1 'Helios, així com els de l' IBC que es posen a disposieió del
Consorci encara que no modifiquin la seva ubicació fins que
estigui enllestida l'ampIiaeió
veIIó Blau.
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c.
TransitOriament.
fins
que
es
facin
efectives
les
previsions contingudes en l'apartat anterior i mentre perdurin
les tasques de remodelació del Pavelló Blau. es cede ix l' ús de
l'edifici Helios per atendre les previsions del Consorcio Aquesta
cessió d'ús és així mateix de caire gratuito
pel
temps
imprescindible mentre no s'arrilJi a la definitiva instal.lació
prevista en l'apartat anterior.
d. La cessió de la propietat de les instal.lacions, de
l'utillatge, i deIs béns i mobles afectats als serveis i edificis
que la Diputació aporta al Consorcio segons l'inventari que
consta reflectit en l'annex 1 d'aquest documento
e. EIs recursos humans actualment assignats als reEerits
Centres. la relació deIs quals consta en l'annex 11 i segons es
dira més endavant.

E. La transferencia anual deIs recursos economics que rep de
l'Estat per cobfir el deficit de Euncionament de l'Hospital Casa
de Maternitat i de l'rBC, d'acord amb el Pacte Cinque.
g. L'experiencia en la gestió deIs espais que integren els
reEerits complexos assistencials.
h.
El
coneixement
i
l'experiencia
administració de recursos sanitaris.

en

la

gestió

i

en

la

gestió

i

2. Aportació de I'Hospital Clínico

L'HCPB aporta al Consorci:
a.
El
coneixement
i
l'experiencia
administració de recursos sanitaris.
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b. L'experiencia i els instruments d'organització,
administració de serveis sanitaris.

gestió i

c. La canalització deIs Eluxos de malalts que calen per a la
viabilitat de l'HCM com Hospital General.
d. Les inversions realitzades a la planta segona, ala Llevant
de l'Hospital Casa de Maternitat precisament projectades, tal com
contempla el Conveni de data 4 de mar<; de 1992, atenent la
previsió de necessitats del Consorcio
el Les despeses de primera instal.lació de noves activitats
segons ha estat previst en l'apartat l.c. d'aquest pacte.
El
La quantitat de 200 milions de pessetes, ampliables, per
al Einanqament de les obres d'adequació a realitzar.
3. Rendiment de les aportacions.
Totes les expressades aportacions han de fer possible la
generació deIs recursos suEicients perque el Consorci dugui a
terme
les
~nversions
necessar ies
per
tal
de
tr ansformar
l'Hospital Casa de Maternitat i per a la instal.lació definitiva
de noves activitats i de l'Institut Bioquímica Clínica, segons ha
estat previst, i per afer possible l'acomplirnent deIs objectius
de l'Entitat.
En tot cas, correspon al Consorci assumir les reposicions, i
reparacions
necessaries
pel
desenvolupament
de
les
seves
activitats.
4. Indisponibilitat de les aportacions.
Les aportacions descrites en aquest pacte i la seva afectació
a
l'activítat
del
Consorci
no
poden
ser
modificades
unilateralment pel cedent ni pel Consorci i sera nul.la qualsevol
variació en la destinació de les aportacions de les parts que no
hagi estat expressament consentida pel seu ~itular.
Per tant, l'afectació deIs irnmobles cedits per la Diputació a

les activitats que han estat avui pactades pel Consorei no pot
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ser modificada si no és previ el seu consentiment exprés per a
cada cas concreto
L'incompliment d'aquesta condíció comportara la resolució
automatica del dret cedit, i a tal efecte, la Diputació es
reserva la facultat de control deIs usos a que es destinen les
dependencies.
5. Manteniment i despeses de les aportacions materials.
El Consorci assumira els costos de manteniment deIs edificis,
instal.lacions i altres béns materíals aportats a l'Entitat, les
reposicions
i
les
noves
adquisicions
que
calguin
pel
desenvolupament de les seves acti vi tats, i també els consums
generats durant el període d'ús de les mateixes, bó i contractant
els subministraments d' aigua, gas, electr ici tat i telefon que
calguin.
El Consorcí assumira el cost de totes les carregues, tributs
repercussions fiscals que generin els edificis cedits durant
tot el període de la seva ocupació.
i

Si es tractés d'edificis compartits, els costos contemplats
es repartiran d'acord amb la proporció de superfície ocupada.

El Consorci atendra les indicacions que li comuniqui la
Diputació de Barcelona respecte de la homogeneltat en la gestió
global del recinte, i contribuira a les despeses del recinte en
la part que proporcionalment li pertoqui.
6. Remodelació de les instal.lacions.
La cessió deIs irnmob1es que aporta la DB comporta el dret de
remodelar-los
i
manera
adequada
a
de
reformar-los
de
l'acompliment deIs objectius del Consorcio
En tot cas, les adaptacions a les necessitats que es
produeixin en el desenvolupament de l'activitat seran a compte i
carrec del Consorci i previa aprovació del corresponent projecte
i de les seves possibles modificacions per_~art de la Diputació.
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7. Reversió deIs edificis.

Tan bon punt el Consorci deixi d' utili tzar els terrenys i
edificis cedits, la Diputació quedara restituIda de la seva plena
disponibilitat
sense que
aquest
fet
generi
cap
dret
de
compensació económica per cap motiu.
Un cop ubicats definitivament l'Institut Bioquímica Clínica,
i les noves activitats, el Consorci posara a disposició de la
Diputació de Barcelona l'edifici Helios,
desallotjat
i
en
condicionsde ser irnmediatament rebut per la propietat.
8. Delimitació i identificació.
En l'annex núm. III s'expressen:
a) Ubicació i superficie exacta deIs edificis objecte de la
cessió d'ús, amb aportació de planols.
b) Drets i obligacions del Consorci i de la Diputació de
Barcelona, respecte de les zones d' ús comuni tar i adjacents als
edificis, aixi com pel que fa al seu manteniment.
cl Obligacions de cadascuna de les parts quant a
la
utilització i les despeses 1 manteniment de les instal.lacions i
espais cedits.
CINQUE- APORTACIONS ANUALS DEL ENS CONSORCIATS.
l. L'aportació económica anual de la Diputació de Barcelona
al Consorci de Gestió Corporació Sanitaria es limitara a l'import
economic resultant de la diferencia entre l'aportació que rep de
l'Estat en concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i
l' aportació económica anual a l ' Hospi tal Cl ínic que efectua la
Diputació en funció de la seva obligació legal de cobrir una part
del seu possible deficit.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona consignara en el seu
pressupost preventiu, en les partides pressupostiries previstes
del capitol IV de- transferencies corrents"
les quantitats
estimades per les aportacions a l'Hospital Clínic i al Consorci
Sanitari respectivament.
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Les transferencies económiques corresponents de la Diputació
al Consorci s'efectuaran trimestralment.
Un cop rebut de l'Estat la totalitat de la transferencia pel
concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i coneguda la
quantitat total a aportar a l'Hospital Clinic, es procedira a la
regularització de l'aportació económica al Consorcio
2. L 'Hospi tal Clínic aportara la resta del finan9ament del
Consorci d'acord amb les previsions dels pressupostos del
Consorcio
3. La Diputació de Barcelona compromet i garanteix que els
primers cinc anys, l'import de l'aportació que efectuara al
Consorci no sera inferior al que resulta d'aplicació aquest any,
d' acord amb el tractament de les transferencies efectuades per
l'Estat a la Corporació per finan9ar el deficit actual de la Casa
de Maternitat i l'Institut de Bioquímica Clínica.

TITOL 111.- ESTRUCTURA DEL CONSORCIo
SISE.- DEFINICIONS.
l. El Consorci es constitueix com a un marc de convergencia
d'entitats destinades a la prestació d'activitats assistencials i
d'altres que s'hi relacionin i, per tant, la seva estructura ha
de permetre una gestió conjunta de l' Entitat amb els Ens que
l'integren.
2. La definició de l'estructura de l'Entitat no s'ha de
constituir com a un inconvenient a la incorporaclo d'altres Ens
en el Consorci i, per tant, la seva eventual adequació, amb motiu
de la integració de nous participants i a fi de mantenir la
deguda representació en la gestió, constitueix una previsió deIs
firmants.
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SETE.- ORGANS DE GOVERN.

l. L'estructura i la composició del govern del Consorci
consten precisats en els Estatuts de l'Entitat, els quals
constitueixen, segons els termes el que ha estat convingut en
aquest document, la norma basica de l'Ens.
2. El govern i
organs següents:

l'administració del Consorci s'exercira pels

a. La Junta de Govern.
b. El President i el Vice-president.
c. El Gerent i el Gerent adjunto
VUITE.- LA JUNTA DE GOVERN.
l. La Junta de Govern és l'organ col.legiat que exerceix el
govern i administració superior del Consorcio
2. Composició.
La Junta de Govern del Consorci es composa d'un maxim de 6
membres,
nomena ts per parts
iguals per
cadascuna de
les
Institucions consorciades. Correspon el nomenament i la seva
substitució, respectivament, a la Comissió de Govern de la
Diputació de Barcelona i a la Junta de Patronat de 1 'Hospital
Clínic Provincial de Barcelona.
requeridl
L'admissió de
noves
institucions
o
entitats
l' adequació de la nova composició de la Junta a fi i efecte
d'incorporar la representació del nou membre.
3. Atribucions.
a. Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci
dins els objectius estatutaris i aprovar .~l pla general i els
plans anuals d'activitats, així com els seus programes de
desenvolupament.

'-
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b. Aprovar anualment les mesures que regulen i constitueixen
l'índex de l'activitat economica del Consorci, i per tant aprovar
anualment el pressupost del Consorcio
c. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en
aquesta materia, les atribucions del President, del Gerent i
d'altres
directius
del
Consorci,
i
autoritzar
l'execució
d'auditories externes.
d. Aprovar el Reglament General del Consorci i, en el seu
cas, el d'organització i funcionament deIs establiments i centres
adscrits al Consorcio
e. Aprovar el contingut de les relacions institucionals que
el Consorci mantingui amb tercers, i, especialment, les que
vinculin la seva activitat amb el Servei Catala de la Salut o
altres entitats públiques o privades.
f. Aprovar els pla d'inversió d'obres, d'instal.lacions i de
serveis i les contractacions d'obres, serveis i subministraments
de durada i quantia superior a la que fixi la Junta i resoldre
les incidencies d'aquests contractes.
g. A proposta del Gerent, nomenar els directius de l'Entitat.
h. Aprovar les condicions generals
professional a l' acti v i tat del Consorcio

del

regim de

dedicació

i. Aprovar el regim d'admissió de possibles nous membres del
Consorci, proposar-ne la seva ratificació, i adoptar les mesures
adequades amb motiu de les noves incorporacions.

j. Decidir tot el que faci referenGia al patrimoni del
Consorci, amb les limi tacions propies de la seva titularitat i
indisponibilitat.
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k.
Acordar
la
modificació
deIs
Estatuts.
Els
canvis
estatutaris que impliquen modificació en la representació o en
les obligacions de les parts precisaran la ratificació deIs seu s
organs plenaris.
1. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la
millor organització 1 funcionament del Consorci, exerClr les
facultats no atribuldes expressament a altres organs i resoldre
les incidencies que sorgeixin al si de l'Entitat.

m. Les altres previstes als Estatuts, així com decidir
respecte deIs aspectes que no estiguin expressament contemplats
en tant que exerceix l'alta representació de l'Entitat.
4. Delegació de funcions.
La Junta pot acordar la delegació de les facultats que li
siguin propies, i que no li siguin expressament reservades en els
Estatuts, a favor deIs altres organs del Consorcio
5. Regim de sessions.
El regim de sessions consta precisament determinat en els
Estatuts del Consorci i, en ttit cas, tindri cura de respectar els
criteris
de
lliure
participació
i
decisió
i
la
deguda
representació de les entitats consorciades.
NOVE.- EL PRESIDENT 1 VICE-PRESIDENT.
1. El President sera designat per l'Hospital Clínic d' entre
els membres de la Junta de Govern.

2. Corresponen al President les atribucions que seguidament
s'indiquen:
a. Exercir la representació institucional del Consorcio

-l~-
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b. Vetllar els serveis i activitats del Consorci i dictar el
que sigui corresponent per tal de fer efectius els acords
adoptats per la Junta de Govern i, en cas d'urgencia, adoptar les
mesures que calguin en defensa deIs drets i interessos del
Consorci donant compte a la Junta en la primera reunió que
celebri.
c. Dirigir les sessions de la Junta de Govern i en decidir-ne
els empats amb el seu vot de qualitat.
d. Formular a la Junta la proposta deIs criteris i deIs
objectius
generals,
en
tots
els
ordres
d'organització,
d'activitat i funcionament de l'Ens i deIs diferents integrants.
e. Vetllar el patrimoni i els béns del Consorcio
f. L'exercici de les facultats que resultin deIs Estatuts i
les que li delegui la Junta de Govern.

!
¡

3. El Vice-president, designat per la Diputació de Barcelona,
suplira al President i n'assumira les atribucions en els casos de
vacant, d'absencia o de malaltia. Exercira, a més, les funcions
que li delegui el President per escrit, de la qual cosa, aquest
donara compte a la Junta de Govern.
DESE. - GERENT I GERENT ADJUNT ...
l. A proposta del President, la Junta de Govern nomenara un
Gerent, segons els termes contractuals que s'estableixin, el qual
sera l'6rgan executiu del Consorcio
2. Funcions.
alt

a. Excepció
nivell, correspon

del

,
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davant de les administracions públiques,
particulars.

les institucions i

els

b. Dirigir la gestió de l'Ens i proposar a l'aprovació de la
Junta la proposta de programes,
d'estrategies
i
de plans
d'actuació del Consorcio
c. Proposa els programes d'actuació de l'activitat
en el Consorcio

integrada

d. Executa i fa complir els acords de la Junta i
les
disposicions de la Presidencia, tot dictant les disposicions
particulars que consideri adequades per al seu acompliment.
e. Informa i tramita els projectes i
que dugui a terme el Consorcio

programes de tot ordre

f. Di r igeix el personal al servei del Consorci,
indicacions adoptades per la Junta.
g. Gestiona i ordena els pagaments i
economica de l'Ens.

segons

les

fa efectiva la política

h. Té la custodia i prepara la documentació que el President
ha de sotmetre a la consideració de la Junta i l' auxilia i
l'informa en l'exercici de les seves funcions i sempre que sigui
convenient.
i. Informar periodicament a la Junta sobre el funcionament i
estat del Consorci, i, en aquest ordre de coses, presentar el
balan9 de situació i la memoria de l'exercici.
j. Formula, a la Junta de Govern, les propostes de nomenament
deIs carrecs de gestió del Consorci i de1s.~arrecs de comandament
de l'activitat consorciada.

-17-
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k. En general, exerceix qualsevOl altra funcíó que resultí
deIs Estatuts o de la seva contractacíó o li encarregui la Junta.
3. La Junta de Govern nomenara a proposta del Gerent un
Gerent adjunt que també sera considerat Alt Carrec del Consorcio
Assisteix el Gerent en la seva tasca, exerceíx les funcions que
li delegui el Gerent referents a l'Hospital Casa de Maternitat i
l'Institut Bioquímica Clínica, donant compte a la Junta.
TITOL IV.- RECURSOS HUMANS.
ONzE.l. La DB aportara a l'ens consorcial els recursos humans que
actualment té assignats a l'HCM i l'IBC, d'acord amb la relació
que s'adjunta com annex 11.
Es respectaran els drets de qualsevol classe i
corresponguin a tot el personal.

naturalesa que

2. El personal funcionar i s' integrara en la plantilla del
personal al servei del Consorci, causant baixa en la plantilla i
relació de llocs de treball de la DB, pero mantenint la situació
de servei actiu en la DB, d'acord amb el previst a l'artícle 191
del Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 214/1.990 de 30 de juliol.
3. El personal laboral
consorcial, operant-se una
respecte de la Díputació,
l'Estatut deIs Treballadors.

sera plenament integrat en l'ens
successió d'empresa del Consorci
tal com preveu l'article 44 de

4.
Segons
resulti
deIs
corresponents
estudis
í
deIs
pertinents plans d'empresa endegats, l'Hospital Clínic designara
el personal de la seva plantilla que passí a desplegar la seva
activitat al Consorcio
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5. Les noves contractacions
aplicació del Dret Laboral

del

Consorci

es

faran

amb

DOTZE.- REGIM ECONOMIC-FINANCER.
l. Patrimoni de l'Ens.
El patrimoni
inicial del Consorci
esta constitult per
l' assignació de béns i de drets que consta reflectida en la
descripció de les aportacions de les parts, la qual constara
periodicament actualitzada en l'inventari que anualment
ha
d'aprovar l'organ de govern de l'Ens.
2. Recursos
Per a la realització deIs
disposara deIs recursos següents:
a. Les
l'Entitat.

aportacions

seus

realitzades

objectius,

per

les

parts

el

Consorci

que

integren

b. Les subvencions. auxilis. ajuts i donatius. així com les
aportacions que per qualsevol títol rebi de persones públiques o
privades, físiques o jurídiques.
c. EIs rendiments deIs serveis.
d. EIs credits i prestecs que s'obtinguin.
e. Els

p~oductes

del seu patrimonio

f. Qualssevol altres
d'acord amb les lleis.

que

puguin

correspondre

al

Consorci.

3. El pressup6st del Consorcio
3.1. L'organ rector del Consorci establira i aprovara el
pressupost anual d' ingressos i despeses de --1' Enti tat abans del 31
de desembre de cada any, per poder-lo aplicar a l'exercici
economic següent.
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3.2. En el pressupost hi figuraran els conceptes següents:
a. Despeses de personal.
b. Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de
qualsevol altra despesa d'explotació del Consorcio
c. Previsions de finan9ament.
d. Amortitzacions.
e. Inversió de béns immobles, d'instal.lacions, d'utillatge i
d'altres béns de consum duradors necessar~s per al millor
desenvolupament i prestació deIs serveis propis del Consorcio
f. Les trasferencies per
pressupostaris.

cobr ir

els

cor responents def ici ts

3.3. El regim comptable i de control econom~c s' adaptara a
les disposicions vigents en la materia que dicti la Generalitat
tot mantenint els criteris del pla general de comptabilitat
adaptat als centres d'assistencia sanitaria.
3.4. Els fons del Consorci seran custodiats directament en
comptes bancaris, degudament intervinguts i oberts directament a
nom del Consorcio
3.5. Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevara
al President de la Junta de Govern la liquidació pressupostaria
global i per cadascun deIs centres i órgans de gestió si s'escau,
degudament auditades, així com la proposta de compte d'explotació
de l'exercici anterior i l'inventari-balan9, a 31 de desembre. La
Junta de Govern aprovara els comptes i balan90s dins del segon
trimestre de 1 'exercici següent al de referencia, i en donara
compte immediatament a les entitats consorciades.
3.6. La Junta de- Govern es compromet afer realitzar, cada
any,
una auditoria externa amb una empresa de reconeguda
solvencia.

@...

~.",,~"'
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TRETZE.- OISSOLUCIÓ.

l. El Consorci es pot dissoldre per acord de les parts i per
la impossibilitat legal o material de fer efectius els seus
objectius o activitats.
2. L 'acord de dissolució ha de preveure la liquidació deIs
béns del Consorci i la reversió de les cessions patrimonials
realitzades.
3.
Així mateix, la dissolució no ha de perjudicar els
compromisos adquirits com ~ conseqüencia de les contractacions
concertades pel Consorci 1, en tot cas, ha de garantir el
manteniment de les prestacions de tal manera que no representi
cap desmillora en l'atenció a la ciutadania.
4.
Respecte del personal, els
preservats en qualsevol circumstancia.

seus

drets

han

de

ser

OISPOSICIÓ TRANSITORIA.
Durant el temps imprescindible mentre el Consorci no concerti
les noves activitats de l'Hospital Casa de Maternitat, la Planta
Segona Ala Llevant i la de Medi~ina Interna seguiran assignades
als pacients de l'Hospital Clínic per tal de ser atesos segons el
regim propi de l'Hospital.
Tot i així, la gestió i la despesa de la referida assistencia
correspondra al Consorci, el qual se'n rescabalara mitjant9ant el
pagament per part de l'Hospital Clínic i Provincial de' Barcelona
d'un import equivalent al que resultaria de la facturació el preu
per estada que el Servei Catala de la Salut estableix per
l'atenció esmentada, en el nivell AB. O'aquest pagament en
descomptara el cost del personal que l'Hospital Clínic tingui
assignat a les dues referides unitats.
noves prestacions de
l'activitat que ha de

-?l-
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concertar amb el Servei Catala de la Salut la que realitzi en
aquestes Unitats, i l'Hospital Clínic hi deixara d'intervenir.
1 en prova de conformitat, signen
duplicat en el lloc i data que figuren

d

i Vila
la Diputació de

present document
n l'encap9alament.

per

Ferran Cardenal i d'Alemany
President del Patronat de
l'Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona

Josep Ma. Esquerdá i Roset
Secretari d'Assumptes Generals
de la Diputació de Barcelona
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TÍTOL 1 - DISPOSICIONS GENERALS.
Constitució i naturalesa jurídica.

Article l.

Amb la denominació "CONSOReI DE GESTIÓ, CORPORACIÓ SANITARIA" es
constitueix un consorci a l'empar del que preveuen l'article 87
de la Llei 7/85 de Bases de Regim Local de 2 d' abr i l i els
articles 252 i següents de la Llei 8/87 de 15 d'abril Municipal i
de Regim Local de Catalunya.
El

Consorci

és

una

entitat

amb

personalitat

jurídica

propia,

integrada voluntariament per
la Diputació de Barcelona i
l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per dirigir i
coordinar la gestió de l'Hospital Casa de Maternitat, l'Institut
i
serveis que s'hi
deIs
de

amb

l'admissió d'altres
finalitat
lucre
de
finalitats del Consorci, que
objectius i
efectuar les
en
aportacions i prestar els serveis que constitueixen l'objectiu.
L' acord d' admissió de nous membres haura de ser adoptat per la
Junta de Govern d' acord amb el procediment-- previst en aquests
Estatuts,

i

formalftzat

en

un

conveni

d'adhesi6

on

1993
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s 'especificaran

les
d'integració
i
les
obligacions així com l'acceptació deIs presents Estatuts.

seves

Article 2.
La seu del Consorci sera a la ciutat de Barcelona, a la
Travessera de les Corts, 131-159, a l'edifici de l'Hospital Casa
de Maternitat. Nogensmenys, per acord de la Junta de Govern podra
ser modificat el domicilio
Article 3.
El Consorci en tant que ens públic de caracter associatiu,
voluntari i constitult per temps indefinit, es regeix per aquests
Estatuts,
pels
Reglaments
Interns
regulin
que
la
seva
organització,
funcionament
i
l'ordenació de
les
di verses
activitats,
per
diposicions
legals que
i
les
li
siguin
/~E ~'1 aplicables.
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4.

1 Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat

jurídica pública, de caracter associatiu, dotada de personalitat
jurídica plena i independent de la deIs seus membres, amb tota la
capacitat

jurídica de dret

públic

i

privat que

requereixi

la

realització deIs seus propis objectius.
En conseqüencia, el Consorci, per mi tja'- deIs seus organs
representatius, a més de les facultats que com a subjecte actiu

L_
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de l'Administracióoorr,sponen, pocra adquirir,
pos.eir, reivincHoar, permutar, <¡ravar 1 aHenar tl)ta mena de
béns, oelebrar contracta., a •• umJ.r obli9ao.l.ons, 1nt'l'pos.r
recuraoa i ex.reir le. acciona que preveuen l.s llels.
Artlcle 5.
5.1
C~nstitu.ix.n
aec;ilantlll

objeetius

especifioa

d,l

Consorc.!.

.ls

sanitaria i socio-.anitaria vinculada a la xarxa
d'assiltencia primaria i coordinada amb els 41v.:.o. nivells
.bolo-sanitaria.

a)

~·asai.t'ncia

b) La docencia, relacionada amb la aan1tat i

lea Ciencia. da la

Salut.
Lea aeH v ita ts d' inv8IIIHgació, estudi i di vu19a016 cul tuul,
ralaclonades amb la aanltat i lea Cienci., d. la Salut.

e)

t.a partioipaci6 en programes i earnpanyes .n materia de salut

iea i medicina preventiva adre9ad•• a la poblaoi6.
Tot el que eati9ui directament i indirecta relacional: amb ela
ctius eamentat. anl:etiorment i que aoord! la· Junta General
del ConsorcL
LA g •• tló i preal:ac16 dela .ervel. IAnltari. que e. d.apleguln
• l'Boap1tal Casa de Mat.rn1ta~ i la dela laboratoril d'analisia
cliniq~ •• de l'In.titul: -de Bioquímica Clínica.
f)
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funoiona 4el Consorel ••
poch:an fer •• tens!ve. a el' .ltrel prelt4cion. pr6pies o alienes
dela lnte9rant.e de l ' Zne relacionad •• amb l'area de le. Cl~nQi ••
4. la Salut.
Arr1b.~

g) La oontractacló
Con.orcl.

8mb

tercera ds lea pr •• taciona que re.litai el

h) La promoC:ló d'activit.ats
ci'nei •• de la Salut.

f

L.

relacionades

amb

l'ambit

de

ls.

5.2
Lee fin.lit.ts .ementades lea podra portar a terma el propi
Consore!, ala 0'"9&n. de g.stió 40tats de pereonal! tat jurid.ica

propia que e11 erel o bá:aquella que .'hl adser19uln.

ORGANS DE GOVERN.

1. 011posiclons Genera18.
6.
!.l CoY~r'l'l i

l' Adm1.nl.at:taci6 del Consorc1 a' exereirA pele orqans

.e;üenell'
a) La Junta d. Qovern.

b) El Praslc1ent.
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CAPÍTOL II.

De la Junta de Govern.

Artiele 7.
La Junta de Govern és l'organ eol.legiat que exereeix el govern i
administraeió superior del Consorcio

tiele 8.

Composieió.

La Junta de Govern del Consorci és de earaeter
campon d' un maxim de sis membres, nomenats i substi tui ts
iurement per les institueions integrants del Consorcio
Els representants de la Diputaeió de Barcelona seran designats
per la Comissió de Govern de la Diputaeió, i els de l' Hospi tal
clínie per la seva Junta de Patronato
8.2 DeIs voeals de la Junta, un sera el President i un altre el
Viee-President.
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8.3 Els nomenaments tindran una

tres anys, i podran ser

reelegits indefinidament, pel mateix periode de temps.
8.4
Quan el Consorci s'ampliI per
l'admissió de noves
institucions o entitats, en el corresponent acord de la Junta de
Govern s'especificara la nova composició de la Junta i el nombre
de representants que assigna a cada institució o entitat.
Les
noves institucions o entitats' que puguin incorporar-se al
Consorci designaran el seus representants a la Junta i ho
comunicaran a la Junta de Govern.

,.

Article 9. Atribucions.
9.1

Són

atribucions 'i

funcions

de

la

Junta

de

Govern

del

Consorci les següents:
Fixar l'orientació general de les funcions del Consorci
ins els objectius estatutari.J i aprovar el pla general i els
~,,~~ans
anual s d'activitats, així com els seus programes de
;t!', -¡r>I,"''>j
""~~Qsenvolupament.

~~".,)

9.1.2.

Aprovar anualment el pressupost global del Consorci, que

incloura el deIs organs de gestió que es crein o s'adscriguin.
9.1.3.

Aprovar anualment l'inventari balan9, la liquidació del

pressupost,

la

memoria

resul tat

la

gestió

de

de

les

activitats

assistencial

i

realitzades

economica

de

i

el

l' exercici

anterior global incloept el deIs organs de gestió que es crein o
s'adscriguin.

,-
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Aprovar
el Reglament ,General del Consorci
i
el
d' organi tzació
i
funcionament
deIs
establiments
i
centres
adscrits al Consorcio
9.1.4.

9.1.5.
concerts

Aprovar els convenis per a la prestació de serveis i els
amb

el

Servei

Catal.3,

de

la

Salut

o

al tres

enti ta ts

públiques o privades.
9.1.6.
Aprovar els plans d'inversió d'obres, d'instal.1acions i
de serveis.
9.1.7.
Aprovar la participació del Consorci i dels organs
gestor s de qui es doti o s'hi adscriguin,' en d'altres entitats o
empreses, utilitzant qualsevol de les formes admeses en Dret.
9.1.8.

,

lantilles

l:I~~

~

~

I

J.:

I!

~ -~,

les

condicions general s

d' accés

als

llocs

de

treball i als carrecs directius, rigim de prestació de funcions,

-.,() ~~t:.t

<

Aprovar

~
A\

i

remuneracions,

i

els

Acords

Marc

i

convenis

l.lectius de treball, tenint en compte el que estableixen
uests Estatuts i la legislació que resulti d'aplicació.

i, a proposta del Gerent, al tres carrecs directius del Consorci.
9.1.10.

Acordar l'exigincia de responsabilitats deIs titulars i

membres deIs argans de govern i d'administració del Consorcio
9.1.11.

Aprovar les yarlacions pressupostaries que sobrepassin

la xifra que la Junta mateixa estableixi durant l'exercici.

l _
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9.1.12.

Aprovar
la
contractació
d' obres.
serveis
i
subministraments de durada í quantía superior a la que fixi la
Junta. i resoldre les qüestions incidentals d'aquests contractes.
9.1.13.

Acordar les operacions de credit.

9.1.14.
Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar.
en aquesta materia. les atribucions del President. del Gerent i
d 'altres

directius

del

Consorci,

i

autoritzar

l' execució

d'auditories externes.
Adoptar els acords d'adquisició. d'alienació i
de
9.1.15.
gravamen deIs béns irnmobles i, fins al Iímit de garantia que fixi
la propia Junta. deIs· béns mobles consistents en aparells i
instal.lacions que integren el patrimonio
9.1.16.

la

de

centres i serveis i la
supressió deIs existents.
nous membres del Consorci
8.4 i 13.3 d'aquests

9.1.18.

Aprovar la creació i

l'adscripció deIs organs de gestió

que es considerin necessaris per la realització de les finalitats
del Consorci, i fixar-ne el regim.
9.1.19

Aprovar les pr?postes de mOdificació-d'Estatuts, que, en

els supósits contemplats el l'article 13.3, hauran de sotmetre's

lnn3
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a la ratificació de les institucions i entitats que integren el
Consorcio
9.1.20.
i

de

Exercitar tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos

reclamacions

judicials

i

administratives en defensa deIs

drets i deIs interessos del Consorci, sens perjudici de les
facultats
reconegudes
en cas d'urgincia a
l'article lS.2
d'aquests Estatuts.
9.1.21.
Ampliar les activitats del Consorci d'acord amb el que
estableix l'article S.l,e) d'aquests Estatuts.
9.1.22.
Aprovar les tarifes en
prestin directament a particulars.

");;,E ti":'t
~

9.1.23.

Crear altres organs del Consorcio

9 ••
l 24 •

De l egar

'~ '9""
qI

,
,

¡ -'

~

relació

f acu lt a t
I '1
s que

als

serveis

"
'"
slgu1n
prop1es,

1

que

es

que no 11,

exp,exxo.e"t ,e,e'.odex e" o"extx E,tot,t,_ o 'oVO, del,

:('$,ltres organs de govern del Consorci.

I

l"'"

",

~~/9.1.25.

~

Constituir comissions o comitis amb les funcions que els
siguin delegades
específicament,
en l'ambit de
les seves
competincies, així com les d'assessorament.

Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la
millor organització i funcionament del Consorcio
9.1.26.

íS93

Siqrl~_J1.:
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9.1.27.
Determinar i aprovar les formes de gestio de les quals
es vulgui dotar el Consorci per a la realitzaci6 de les seves
finalitats.
9.1.28.
organs.

Totes

aquelles

no

atribuides

expressament

a

altres

9.2.
En cap cas la Junta podra delegar les funcions indicades a
1 'article 9.), apartats 1, 2, 3, 4 (pel que fa referencia al
Reglament general del Consorci), 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 21, 23.

Article
La

la.

Junta

Govern

es

reunira

en sessió ordinaria amb la
Junta i almenys dues vegades a

Article 11.
La Junta s'entendra validamer.t constituida sempre que, convocats
en forma els seus membres, hi concorrln la meitat més u.
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ArUcle 12.
La convocatoria de les reunions les fara el President del
Consorci mi tjanr;ant escr i t adrec;at al domicili de cada membre,
amb vuit dies d'anticipaci6 a la data de la reuni6, i contindra
expressió del lloc, data i hora de la reunió així com l'ordre del
dia, fora del qual no es podran prendre acords valids, llevat que
a la reunió siguin presents tots els membres i ho consenteixin
unanimament.
En casos d'urgencia, la convocatoria es fara, almenys, amb
vint-i-quatre hores d'anticipació, bé per FAX o mitjanr;ant
qualsevol altre procediment del qual en quedi constancia.
aquest darrer cas, i un cop considerat l' ordre del dia, la
haura
d'apreciar,
per
unanimitat
deIs
presents,
f.\e:~Lstencia

d'urgencia.

Si no es considera que hi ha urgencia,

a convocar novament la reunió de la Junta d' acord
el que preveu el primer paragraf d'aquest article.

Article 13.

13.1

Els acords de la Junta de Govern s'adoptaran pel vot de la
majoria deIs assistents. En cas d' empat r decidira el vot de
qualitat del President.
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13.2
S'exceptuen del regim previst en l'apartat anterior,
acords relatius a la dotació d'organs gestor s del Consorci i
modificació d'aquests Estatuts, que requeriran per a la
valida adopció el vot favorable de les dues terceres parts
membres de la Junta de Govern en l'exercici del carrec.

els
a la
seva
deIs

EIs acords rela tius a l ' admissió de nous membres en el
13.3
consorci, a la modificació deIs objectius i a la dissolució o
liquidació d'aquest ens, com també qualsevol altre que comporti
noves
aportacions
economiques
dels
membres
del
Consorci,
requeriraran, a més de la majoria qualificada a que es reEereix
l'apartat anterior, la ratificació de les entitats respectives
que integren el Consorcio

CAPÍTOL 111 - President i Vice-President

El
6V~t""~EIospital

~~;~~~

President de la Junta de Govern sera designat per
Clínic i Provincial, i el Vice-President ho sera per

Diputació de Barcelona, tats dos d' entre els membres de la
a de Govern del Consorcio

14.2.

Les persones designades per als canees de President i

Vice-President exerciran les seves funcions durant el termini de
tres

anys,

i

podran

període de temps.

l _

ser

reelegits

indefinidament,

pel

mateix
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Article 15. Del President.',p

Corresponen al President de la Junta de Govern les atribucions
que a continuació s'indiquen:
15.1.

Exercir la representació institucional del Consorcio

15.2.
Exercir en cas d'urgencia les facultats de realitzar tota
mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions
judicials i
administratives en defensa deIs drets i
deIs
interessos del Consorci. Haura de donar-ne compte a la Junta
General en la primera reunió que se celebri.

15.3.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i
decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
Aprovar le~ habilitacions i

15.4.

suplements de credit i

les

variacions pressupostaries que no siguin competencia de la Junta

i
la competencia de les quals no correspongui a la

Aprovar
~,'U¡Jlu~uistraments

~':jI.~i

la

contractació

d'obres,

serveis

de Govern.

15.6.

Exercir

serveis

i

l'alta

supervisió

i

vigilancia

de

tots

els

activitats del Consorci en l' execució dels programes

d'actuació aprovats per la Junta de Govern.
Dictar les disposicions que .consloderi adequades per al
15.7.
compliment deIs acords de la Junta.

,-
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15.8.

Elevar a la Junta de Govern
informes que es creguin oportuns.

la

documentació

i

els

15.9.
Qualsevo1 altre assumpte de natura1esa analoga, així com
les competencies que li siguin delegades per la Junta de Govern,
entre les de naturalesa delegable.
15.10. Formular a la Junta els criteris i els objectius que han
d' informar els programes generals d' actuació i les propostes de
Reglaments d'organització, organigrama i de la normativa de
funcionament deIs centres, establiments i serveis del Consorci,
així com de qualsevol altra tematica o qüestió que sigui
d'interes per al bon funcionament del Consorcio
15.11.

Constituir, amb caracter temporal,

comissions i

comites

amb funcions especifiques en l'ambit de les seves competencies i

adscriure-hi les persones que hagin d'integrar-los •
• 12.

Administrar el patr imoni i els béns del Consorci segons

atribucions que li hagin estat assignades per la Junta de
de

conformitat

amb

que

el

preveu

l'article

9.1.15.

'aquests Estatuts.

Article 16. Del Vice-President.
El

Vice-President

suplira

el

President

atribucions en els casos de vacant,
Exercira,

a més,

les funcions

i n ' assumira

les

d'absE!Ucia o de malaltia.

que 1i delegui el President per
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escrit, de la qual cosa, aquest últim donara compte a la Junta de
Govern.

CAPÍTOL IV. LA GERENCIA.
Article 17.
A proposta del President, la Junta de Govern nomenara un Gerent,
que sera l'organ executiu del Consorcio
La Junta de Govern nomenara a proposta del Gerent un Gerent
Adjunt que també sera considerat Alt carrec del Consorcio
Assisteix el Gerent en ls seva tasca i exerceíx les funcions que
li delegí el Gerent referents a l'Hospital Casa de Maternitat i
l'Institut Bioquímica Clínica, donant compte a la Junta.

Consorci formalitzara un contracte amb el Gerent en el qual
'especificaran
les
condicions
del
nomenament,
les
seves
obligacions i responsabilitats, la seva remuneració, el termini
de durada i d'altres causes d'extinció.
En tot cas,

la durada no excedira els cinc anys,

prorrogar-se per voluntat d'ambdues parts
disposicions legals aplicables en la materia.

si bé podra

d'acord

amb

les
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Seran funcions del Gerent:
19.1.
Excepció feta de la representació institucional i al més
alt nivell, li correspon la representació del Consorci davant de
les
administracions
públiques,
les
institucions
i
els
particulars.
Dirigir la gestió per
19.2.
defineixi la Junta de Govern.

tal d 'assolir els objectius que

19.3.
Proposar a la Junta de Govern els programes a llarg
termini, les estrategies i els plans d'actuació del Consorcio

.

'~

Proposar els programes anyals que, d'acord amb els plans
19.4.
d'actuació aprovats, han de complir cadascun deIs centres i arees

~I:._i~
~

.'.

~'

~

'uncion.l, que con,tltu.l •• n .1 Con",.1.
9.5.

Executar

i

fer

complir

els

acords

de

la

Junta

i

les

-JiS,diSPosicions de la Presidencia.

~.¿r/

~?-~y
~

Informar els programes' d'inversions, deIs projectes
19.6.
d'obres, d'instal.lacions i de serveis, i tramitar els expedients
deIs projectes esmentats que hagi d'aprovar la Junta de Govern,
d'acord amb el que preveu l'article 9.1.12.
D'acord amb els criteris de la Junta de Govern, exercir
19.7.
la direcció del personal del Consorch En particular, pot
contractar, sancionar i separar o rescindir les relacions de
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treball amb el personal fix, eventual, interí o de suplencies, de
caracter laboral, aprovar els ascensos de categoria del personal
fix de caracter laboral i fixar les remuneracions, les funcions i
els trasllats del personal d' acord amb els cri ter is establerts
per la Junta de Govern.
19.8.

Gestionar

i

ordenar

els

pagaments

deIs

Consorci

de

conformitat amb les atribucions establertes per la Junta de
Govern i d ' acord amb el que preveu l'article 9.1.14. d'aquests
Estatuts.
Vetllar per la millora deIs metodes de treball i per la
19.9.
introducció de les innovacions tecnologiques adequades, així com
per la conservació i

el manteniment deIs centres i de les seves

instal.lacions i equipaments.
Assistir a les reunions de la Junta amb veu pero sense
-_· ..... ~t •

. 11.

Preparar la documentaci6 que,

per mitji del President,

~'~~~~í~ha de sotmetre a consideració de la Junta i
~',,,'lIec:essar

i per a l ' adequa t
particularment pel que fa
pressupost anual, i
als

informar de tot el
exercici de les seves competencies,
a laconfecció i el compliment del
programes d'activitat, de qualitat

assistencial, de docencia i de recerca.
19.12.

Les altres que la Junta i el President li deleguin, dins

les seves respectives atribucions.

L

1S'):
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19.13.
Informar periodicament a la Junta de Govern sobre el
funcionament i estat de la situació del Consorcio
19.14. Presentar anualment a la Junta de Govern el balanq de la
situació i la memoria de l'exercici.
19.15. Qualsevol altra funció que resulti del seu contracte o 1i
encarregui la Junta de Govern.

TÍTOL III - REGIM ECONOMIC-FINANCER.
Article 20.
20.1. El Patrimoni del Consorci, que podra consistir en béns i
drets de qualsevol classe, quedara reflectit en l'inventari
corresponent, que revisara i aprovara anualment la Junta de
Govern.
inicials de la Diputació de Barcelona i de
Provincial de Barcelona, així corn el regim
regiran d'acord amb

Article 21. Recursos.
21.
Per a la realització del
disposara deIs recursos següents:

seus

objectius,

el

Censorci
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21.1.
Les aportacions
entitats consorciades.

s",·_··,
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les

insti tucions

i

les

21.2.
Les subvencions, auxilis, ajuts i donatius, així com les
aportacions que per qualsevol títol rebi de persones públiques o
privades, físiques o jurídiques.
21.3.

Els rendiments deIs serveis.

21.4.

Els credits i prestecs que s'obtinguin.

Les eessions d'ús deIs bins que faein les institueions i
entitats eonsorciades.
21.5.

21.6.

'- "e.

~

21.7.

~

Els productes del seu patrimonio
Qualssevol

al tres

que

puguin

correspondre al

Consorei,

d' aeord amb les lleis.

.,~,~

< mI"~
,~l"I.

1)

~t~i~~rtiele

22. El Pressupost del Consorei.

~~~J

~

22.1.
La Junta de Govern establira i aprovara el pressupost
anual d'ingressos i despeses del Consorci abans del 31 de
desembre de cada any, per poder-lo aplicar a l'exercici economic

segúent.

22.2.

En el pressupost hi figuraran els conceptes següents:
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22.2.1. Despeses de personal.

Jose/) IlIi] Esquerdai Rose!

22.2.2. Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i
de qualsevol altra despesa d'explotació del Consorcio
22.2.3. Previsions de

finan~ament.

22.2.4. Amortitzacions.
22.2.5. Inversió de béns irnmobles, d'instal.lacions, d'utillatge
i
d'altres béns de consum duradors necessaris per al millor
desenvolupament i prestació de serveis propis del Consorcio

22.2.6. Les transferencies per cobrir els deficits pressupostaris
deIs organs de gestió.que creí o s'adscriguin al Consorcio
22.3.
El regim comptable i de control economic s'adaptara a les
disposicions vigents en la materia que dicti la Generalitat, tot
mantenint els criteris del pla general de comptablitat adaptat
als centres d'assistencia sanitaria.
fons del Consorci seran custodiats directament en comptes
ncaris, degudament auditats. i oberts directament a nom del
nsarei.
Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevara
al President de la Junta de Govern la liquidació pressupostaria
global i per eadascun deIs centres i argans de gestió si s'escau,
. degudament auditades, així com la proposta-de compte d'explotació
de l'exercici anterior i l'inventari-balan~ a 31 de desembre. La
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Junta de Govern aprovara els comptes i balan90s dins del segon
tr imestre de l' exercici següent al de referencia, i en donara
compte immediatament a les entitats consorciades.
22.5.

La Junta de Govern decidira la destinació deIs romanents

de l'exercici, que s'aplicaran en primerlloc a l'amortització de
deutes del Consorci mateix, si s'escau.
22.6
La Junta
auditoria externa.

de

Govern

fara

realitzar,

anualment,

una

TÍTOL IV. PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCIo
Article 23.
23.1 La Diputació de Barcelona aportara al Consorci els recursos
humans que actualment té assignats a l'Hospital Casa Maternitat i
'Institut
adjunta

Bioquímica
com annex

I.

Clínica,

d'acord

A tot

personal se' 1

el

amb

la

relació

respectaran

que
els

ets de qualsevol classe i naturalesa que els correspongui.
personal funcionari s'integrara en la plantilla del personal
al servei del Consorci, causant baixa en la plantilla i

relació

de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, pero mantenint
la situació de servei actiu a la Diputació de Barcelona, d'acord
amb

el

previst

a' l' article

191

del Reglament

del

Personal

al

servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990 de 30
de julio!.

El personal laboral sera plenament integrat en l'ens consorcial,
operant-se una successi6 d'empresa del Consorci Sanitari respecte
de la Diputaci6 tal com preveu l' article 44 de l' Estatut deIs
Treballadors.
23.2

Les noves contractacions
aplicació del dret laboral.

del

Consorci

es

faran

amb

Article 24. Representaci6 del personal del Consorcio
Els funcionaris en servei actiu es regiran per l' Acord de
Condicions de Treball vigen~ a la Corporaci6,
i la seva
representaci6 sera la Junta de Personal de la Diputaci6 de
Barcelona, a l ' igual que per a la resta de funclonaris de la
Corporac16.
1. -

2.- El personal

r

laboral al servei del Consorci elegira el seu

propi organ de representació, el qual negociara, amb el Gerent o
qui aques~ delegui, les seves condicions de treball. El pacte
que en resulti haura de ser aprovat per la Junta de

\

relaci6

als treballadors laborals fixos procedents de la
~~~~6utació de Barcelona, mentrestant no siguin designats els
representants i aprovats els acords sobre les seves
condicions de treball, s'aplicaran les normes que els regeixen
actualment, i els representanta sindicals de la Diputació de
Barcelona ho seran, també, d'aquests personal.

l _
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Article 25. El personal funcionario

l. Reserva de funcions per part de la DB.
Respecte del personal funcionari de la Diputació de Barcelona que
s'integra en la plantilla del Consorci, la DB exercira les
funcions directament relacionades amb el servei actiu que aquests
mantenen.
En tot cas, correspón a la DB:
a. Mantenir l'expedient personal de funcionari de la DB.
b. Fer la baixa de la plantilla, i de la relació de llocs de
treball de la DB el funcionari afectat.
c. La declaració de les situacions administratives.
d.

El

reconeixement

del

temps

prestat

a

l'administració

ica i la declaració de triennis.
Donar

accés,

en

igual ta t

de

condicions que

la

resta

de

cionar is de la Diputació, a la convoca toda de trasllat i
ovisió de carrecs de comandament, considerant el temps prestat
al Consorci, analeg al prestat a la Diputació.

2. Atribució de funcions al Consorcio
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Els organs del Consorci competents en materia de personal
exerciran les funcions relacionades directament amb la gestió i
direcció del personal, que no hagin estat expressament reservades
a la DB, d'acord amb la següent relació:
1 -

Adscripció als diferents llocs de treball, així com
efectuar les eonvocatories per a la provisió de places
vacants sense eomandament i amb eomandament.

2 -

Confeccionar el full de nomina i abonar les retribueions
amb carree al seu pressupost.

3 -

Retenir les quotes de previsió de la MUNPAL, tant
patronals corn d'assegurat, i ingressar-les mensualment a
la Caixa de la Diputaeió de Barcelona (Comptes NO
pressupostar is) per a liquidar-les a la MUNPAL en el
moment que aquesta liquidació s'efeetua per a tats els
funcionaris de la Diputació.
Autoritzaeió per a l'assistencia a cursos i congressos.
Concessió de permisos i llicencies.

6 -

Control horari i control de presencia.

7 -

Deducció proporcional de retribucions en aplicació de
l'article 36 de la llei de Pressupostos de l'Estat per a
1992.
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8 -

Reducció de retribucions
laboral transitoria.

9 -

Determinar
itinere".

10 -

Proposar al. servei de personal de la Diputació de
Barcelona la incoació d'ofici d'expedients de jubilació
per invalidesa.

la

qualificació

en

situació

d'accident

d'incapacitat

laboral

11

-

les
vacant
accidental s
produIdes
funcionaris en la situació de baixa temporal.

12

-

Vacances.

13

-

Rores extraordinaries.

14

-

Ajudes economiques per a familiars diminuits

:....

Proveir

o

"in

pels

Concessió de bestretes a compte de retribucions.
Retencions judicials.
Executar les mesures en materia de Seguretat i

Higiene

en el treball que els siguin d'aplicació.
18 -

Expedir
servei.

,-

les

certificacions derivades de la relació de

1q9:
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19 -

Resolució deIs recursos de reposició
relació de dependencia funcional.

20 -

Autorització de les Comissions de Servei.

21 -

Concessió de premis per anys d'antiguitat.

22 -

Inspecció i revisions mediques.

derivats

de

la

3. Funcions compartides
Hauran de ser compartides, de la forma que s' especifica
seguit, les següents funcions relatives als funcionaris:

tot

a. Regim d'incompatibilitats:
Tant si l'activitat desenvolupada del consorci es designada pel
funcionari afectat com principal o secundaria, l'organ competent
en materia de personal d'aquest haura de recaptar tota la
informació necessaria per a determinar la compatibilitat o la
incomp,atibilitat, emetre l'informe preceptiu disposat per la
~~~~·~.~~islacio sobre incompatibilitats i elevar a l'organ compent de
DB la proposta per a la seva resolució.
Només
en
el
resolució
l'expedient
cas
que
de
la
de
d'incompatibilitat es derivi la declaració d'excedencia per motiu
d'incompatibilitat s'adre9ara una notificació de la resolució al
Servei de Personal de la DS per incloure-la en l' expedient del
funcionari afectat.
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b. Regim disciplinari:
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La resolució deIs expedients disciplinaris incoats per faltes
greus i molt greus comeses pel personal procedent de la DE
correspondra a la Corporació Provincial, la qual així mateix
incoara
l' expedient
i
designará
l' instructor
preferentment
d' entre el personal del Consorci. EIs altres expedients seran
incoats, instruIts i resolts pels organs competents del Consorcio
Es comunicaran al Servei de Personal de la OB les sancions de
suspensió de sou i feina, la del trasllat de lloc treball i la de
separació de servei.

c. Grau personal:
declaració
del
grau
personal
deIs
El
tramit
per
la
a
professionals procedents de la DE correspondra en tot cas, al
servei de personal de la Diputació.
L'organ competent del consor~i ~aura d'emetre informe en relació
~l lloc o llocs de treball desenvolupats, nivell de complement de
destinació assignats i període de desenvolupament.

d. Premis que atorga la MUNPAL per matrimoni i natalitat i en
neral, gestions d'interlocució amb aquesta mutualitat: la
rami tació per a l ' a torgament d' aquests premis s' efectuara per
del servei de personal de la DB.
El consorci haura de donar trasllat al servei de personal de
la petició del funcionari i deIs acreditaments que fonamentin la
concessió deIs ajuts:

"_
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e. Incentiu per a la jubilació anticipada:

L' organ competent en materia de personal del concorci' haura
d'emetre informe envers la procedencia de concesió de l'incentiu,
una vegada hagi comprovat que es doni aIgun deIs suposits que
preveu l'Acord Marc.
L'esmentat informe sera trames al Servei de Personal de la OS per
a tramitar la concessio o denegació de l'incentiu.
L'incentiu anira a carrec del pressupost de la os.
f. Actualització de dades personals:
La variació de dades personals sera comunicada pels funcionaris
al consorci, havent d'assabentar aquest al servei de personal de
la DS, només les que afectin al domicili de residencia.

personal de l'Hospital clínico
resulti dels corresponents estudis i dels pertinents plans
empresa endegats, l'Hospital Clínic designara el personal de la
~~1~Ug,u~ plantilla que passi a desplegar la seva activitat al

TÍTOL V. IMPUGNACIÓ DEL S ACTES.
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D' acord amb el que disposa l' article 3 d' aquests Estatuts, el
Consorci sera sotmes al Dret públic i els seus actes podran ser
impugnats en via administrativa davant la Junta de Govern del
Consorci, d'acord amb les normes de la Llei de Procediment
Adminístratiu.

,

TÍTOL VI. SEPARACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL CONSORCIo

Article 28. Extinció.
28.1.
El Consorci es díssoldra per acord unanim deIs membres
que l'integren, amb les formalitats que assenyalen aquests
Estatuts, per reducció de les entitats que el formen a una, o per
impossibilítat legal o material de complir els seus objectíus.
28.2.

L'acord de díssolu<.:ié determinara la manera com s'ha de
procedir a la liquidació dels béns que pertanyen al Consorcí i a
les instal.lacíons existents,

Comissió

dissolució.

liquidadora,

bl En cap cas el procés de dissolució i de liquidació del
Consorci no podra suposar la paralització, la suspensió o la no
prestació deIs serveis assistencials, sanitaris i docents que
porti a terme el Consorcio La Junta de Govern del Consorci podra
adoptar
les
mesures
que cregui
adients per
garantir
la
continuitat d'aquests serveis, sens perjudici de mantenir el
caracter autonom del Consorci fins al moment de liquidar-lo o de
dissoldre'l.
cl A aquest efecte s'acorda la reubicació del personal funcionari
en servei actiu i laboral fix procedent de la Diputació de
Barcelona,
resultin.

en

les

noves

estructures

organitzatives

que

en

Article 29. Separació d'un membre.
La separació del Consorci d'alguna de les entitats o institucions
consorciades inicialment o posteriorment es podra portar a terme
respectius organs de govern,
del Consorci amb un pre-avís
I~~I\~I~~S

seus compromisos anteriors i garantir la liquidació
igacions aprovades fins al moment de la separació.
separació sigui aprovada, s'efectuara la liquidació
seguint les mateixes normes establertes a l'article

anterior.
Article 30.

Si;,

ai Rose!

Respecte del personal, els seus drets han de ser preservats en
qualsevol circumstancia.

DISPOSICIONS TRANSITORIES.
PRlMERA.- La constitució del Consorci no afectara
Pública d'Ocupació de la Diputació per a 1992.

l'oferta

Aixi dones, el personal seleccionat prendra possessió
funcionari en practiques al servei del Consorcio

com

a

SEGONA. - La consti tució del Consorci no menyscaba1ara els drets
deIs treballadors laborals fixos de la Diputació de Barcelona pel
que fa al procés de funcionarització.

DISPOSICIÓ FINAL.
El Consorci Sani tarí

de Gestió es

subrogara en tates aquelles
a l'Hospital de la
Bioquimica Clínica que tingui

Maternitat i Institut
la Diputació de Barcelona

en

virtut

de

pactes

onvenis anteriors i encara vigents.
D I L 1 G E; N C I A: s'estén per a "ter constar que
els presents Estatuts constitueixen el text refós
"del que van ser aprovats en sessió plenaria extraordinaria celebrada per la Diputació el dia 17 de desembre
de
1992,
incorporant
la
modificació
de
l'artic1e
5" f) acordada en sess~o plenaria ordinaria celebrada
el dia 25 de mar9 de 1993.
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HOSPITAL

CLINIC

1 pROVINCIAL
DE BA RCELONA

VILU\RROEL, 170.{)8036 BARCELONA

CCS/mjl

Comunicat

Intern

Data:

9 de juliol de 1993

A:

Dr. Miguel A. Asenjo
Sr. Ferran Castellón
Sra. Dulce Fuenmayor
Sr. Josep Ma. Pérez Gil
Prof. Josep Terés
Sr. Antoni Vancells

Director Técnic
Director Relacions laborals
Directora
d'lntermeria
Director de Programes
Director Médic
Dtor. Planiti. i C. Gestió

DE:

Carmina Casellas

Secretária de Geréncia

Assumpte:

TRAMESA DOCUMENTACIÓ

Pel seu coneixement, els faig a mans copia del
Conveni relatiu a la creació d'un Consorci Sanitari que inclou les
modificacions acordades per la Diputació de Barcelona en sessió
celebrada el dia 25 de marg de 1993, degudament signat.
Ben cordialment,
¡~i.~.~'<,-,
c~

;.

1 7

Carmina Casellas i Sureda
Secretaria de Gerencia

1130051
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Diputació
de Barcelona
TEXT REFÓS DEL CONVENI RELATIU A LA CREACIÓ O'UN CONSORCI
SANITARI QUE INCLOULES MOOIFICACIONS ACOROADES PER LA OIPUTACIO
DE BARCELONA EN SESSIO CELEBRADA EL OlA 25 DE MARC DE 1993.

A Barcelona, el día 29 de mar9 de 1993.
REUNITS:
O'una part, l'Excm. Sr. Manuel Royes, Presídent de la
Oíputacíó de Barcelona, assistit de l'Ilm. Sr. Josep Maria
Esquerda, Secretarí d'Assumptes Generals, en ús de les facultats
que li són conferides per l'art. 92,3 al de la lleí 7/85 de Bases
de Regim Local.
1, de l'altra, l'Excm. Sr. Ferran Cardenal, President
Patronat de l'Hospital CHnic i PrOvincial de Barcelona.
INTERVENEN, el pr imer en nom
Oiputació Provincial de Barcelona,
1, el segon, en nom i
Provincial de Barcelona,

i

representació

de

del

l' Excma.

representació de 1 'Hospital Clíníc i

I ___--~~IFESTEN~
Que en data 16 de desembre de 1992 van signar
relatiu a la creacíó del "Consorci de Gestió,
Sanitaria".

un Conveni
Corporació

Que com a conseqüencia de les negociacions mantingudes amb la
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de
Catalunya, es van introduir en el Conveni esmentat a l'apartat
anterior determinades modificacions que la Diputació de Barcelona
va aprovar en sessi6 plenaria celebrada el dia 25 de mar9 de
1993.
a

Que com a conseqüencia d'aquestes modificacions s'ha procedit
redactar el present text refós del Conveni de creació del

.,.

i

Diputació
de Barcelona

"Consorci de Gestió,
tenor literal:

Corporació Sani tar ia"

que

és del

següent

Les parts compareixents
MAN1FESTEN:.
1.- Que la Diputació de Barcelona és titular del Centre
sanitari Hospital Casa de Maternitat, destinat primordialmenmt a
l'atenció de naixements i a la salut deIs neo-nats, així com de
l'Institut de Bioquímica Clínica, fonamentalment destinat a la
practica d'analisis clíniques, l'activitat deIs quals dirigeix la
Corporació com a herencia de les competencies que li eren
atribuides en la legislació de regim local anterior a la vigent.
11.- Que,
1 'Hospital Clínic i
Provincial de Barcelona
constitueix un Centre d~ caracter públic i substantiu basicament
regulat pel Decret de 10 d'octubre de 52 que va ser convalidat
amb forqa de lleí per la de 17 de juliol de 1.956.
111.- Que la Diputació de Barcelona té voluntat d'actuar en
els seus recursos sanitaris per tal d'adequar-los progressivament
a l'evolució de la demanda de serveis sanitaris que expressa la
pOblació, i al marc legislatiu actual.
1V.- Que, a fi i efecte d'optimitzar els recursos deIs
Centres citats vers una activitat sanitaria comuna, és del tot
punt convenient articular una fórmula de col.laboració que
permeti portar a terme una oferta sanitaria conjunta i, a
l'ensems,
transformar
l'Hospital
Casa
de
Maternitat
en
concordancia amb la política sanitaria anunciada i prevista en el
Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya.
V.- Que, amb independencia de l'optimització de recursos
abans díta, i ates que el procés de transformació suara citat es
pot facilitar tot dotant-lo amb els adequats instruments de
gestió i de coordinació d'activitats i de recursos tecnics 1
humans, la DB f l'HCP han decidit constituir i constitueixen en
aquest acte un ens consorcial de caracter associatiu, destinat a
la gestió de serveis sanitaris i d'altres relacionats amb l'ambit
de les Ciencies de la Salut, el qual tingui com a elements
definitoris els que consten en els següents pactes.
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VI.- Que la Diputació de Barcelona, que s'ha de reunir en
sessió plenar ia amb data 17 de desembre d' enguany té previst
aprovar un dictamen en el qual s'acorda autoritzar la signatura
d'un conveni amb el contingut que tot seguit s'exposa:
TITOL I.- DISPOSICIONS GENERAL S
PRIMER.- CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA.
l.
Amb la denominació
"CONSORCI
DE GESTIO CORPORACIO
SANITARIA" ""S' acorda consti tuir un consorci a l' empara del que
preveu l'article 87 de la Llei 7/85 de Bases de Regim Local, de 2
d' abr i l i elS articles 252 i següents de la Llei 8/87, de 15
d'abril, Municipal i de Regim Local de Catalunya.
2. El ,Consorci és una entitat amb personalitat jurídica
propia, integrada voluntariament per la Diputació de Barcelona i
l'Hosl?ital CHnic i Provincial, per a dirigir i coordinar la
gestio de l'Hospital Casa de Maternitat i de l'Institut de
Bioquímica Clínica i la deIs Centres que s'hi adscriguin o crei
el propi Consorcio
SEGON.- OBJECTIUS 1 ACTIVITATS.
l. Objectius.
Amb caracter general, l'objectiu del Consorqi és la gestió i
prestació
de serveis sanitaris i
d'altres relacionats amb
l'ambit de les Ciencies de la Salut.
1.1. Aquests objectius es concreten en els següents apartats
específics:
a. L'assistencia sanitaria i socio-sanitaria, vinculada a la
xarxa d'assistencia primaria i
coordinada amb els diversos
nivells socio-sanitaris.
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b. L'ensenyament de programes docents relacionats amb l'ambit
de les Ciencies de la Salut.
c. Les activi tats d' investigació cienti'f ica, i d ' estudi i
divulgació cultural, relacionades amb la Sanitat i les Ciencies
de la Salut.
d. La participació en programes i campanyes en materia de
sa'lut pública i medicina preventiva, adrec;:ades a la població.
e. Tot el que estigui directament i indirectament relacionat
amb els objectius esmentats anteriorrnent i ho acordi la Junta
General del Consorcio
1.2. La col.laboració que es convé en aquest conveni abasta
els aspectes deIs recursos tecnics i humans, la coordinació
administrativa i la coordinació en materia docent i de recerca.
1. 3. Les f inali tats esmentades les podra portar a terme el
propi Consorci, els organs de gestió dotats de personalitat
jurídica propia que crei o els que s'hi adscriguin.

2) Activitats
Específicament i dintre deIs objectius esmentats, el Consorci
desplega les següents activitats:
a. La gestió i prestació deIs serveis sanitaris que es
despleguin a I'Hospital Casa de Maternitat i la deIs laboratoris
d'analisis clíniques de l'Institut de Bioquímica Clínica.
Arribat el cas que sigui possible, les funcions del Consorci
es podran fer estensives a d'altres prestacions propies o alienes
deIs integrants de l'Ens relacionades amb l'area de les Ciencies
de la Salut.
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b. La coordinació de les expressades prestacions amb les
equivalents que presti I'HCPB, per si mateix o amb coordinació
amb d'altres dispositius assistencials,
i amb els recursos
tecnics i humans queels serveixin de suporto
c. La gestió de la politica de personal que calgui per a la
l'activitat del Consorcio
d. El manteniment i la gestió deIs béns adscrits a les
finalitats del Consorci i la realització de les inversions que
calguin.
e. La contractació
realitzi el Consorcio

amb

tercer s

de

les

prestacions

que

f. La promoció d'activitats relacionades amb l'ambit de les
Ciencies de la Salut.
TERCER.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONSORCIo
Les característiques i els principis basics del Consorci són:
a. Drets deIs usuaris del sistema sanitario
L'actuació del Consorci ha de tendir a la millora del servei
i de l'assistencia que es presta als usuaris del sistema sanitari
de Catalunya.
b. Drets deIs professionals.
Les
modificacions
d' ordre
professional
o
laboral
que
eventualment comporti el compliment d'aquest document hauran de
respectar els drets adquirits pels professionals implicats.
c. Naturalesa juridica
No obstant el contingut del present conveni, els ens que el

signen,

igualment que els

incorpor in posteriorment,
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conserven llur respectiva naturalesa jurídica i, en consequencia,
l'exercici de les competencies i facultats que es desprenen deIs
seus
respectius estatuts i
normativa propia,
la qual
es
comprometen a aplicar, en la mesura del possible de forma
harmonitzada
i
modulant
l'exercici
de
llurs
respectives
competencies.
d. Situació patrimonial.
Les Entitats convingudes mantenen la titularitat deIs béns
que adscriuen al consorci, vinculada, emper6, a la cessi6 d'ús
que ha estat decidida.
e. Coordinaci6 d'activitats.
En endavant, 1 'exercici de les funcions que despleguin els
signants directament o indirectament relacionat amb l'objecte
d'aquest document tindra cura del seu contingut bo i coordinant
les activitats que s'hi relacionin.
En l'ambit de la prestaci6 de serveis assistencials, la
coordinaci6 comporta que sigui el Consorci qui concerti amb el
Servei Catala de la Salut la seva propia activitat, i també la
que s'acordi
amb les entitats asseguradores d'assistencia
sanitaria.
En l'ambit de la recerca, la coordinació ha de fer possible
harmonitzar
la
presentació
de
protocols,
de
memories
d' investigació,
i
de propostes d' autori tzació de
la
seva
practica. Així mateix, s'establiran els mecanismes de coordinació
per a aconseguir el maxim aprofitament deIs recursos destinats a
la recerca.
En l'ambit de la docencia, els Centres sanitaris que integrin
el Consorci resten vinculats al desplegament deIs programes
docents que s'imparteixin o es concertino Per tant, gaudiran de
la condici6 de recursos docents, per a la formació de pregrau, la
qual esfara efectiva considerant els termes de la concertació
amb la Universitat.
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En el mateix sentit, l'Ens Consorcial promoura l'extensió de
les unitats docents acreditades per a la formació de postgrau en
els centres i establiments adscrits al Consorcio
f. Ámbit subjectiu
Aquest conveni té un caracter obert i,
per
tant,
és
susceptible d'admetre, amb l'acord de totes les parts,
la
integració d'altres ens públics o privats, l'objecte deIs quals
sigui coincident amb la finalitat d'aquest document, d'acord amb
el procediment previst en els Estatuts i amb la ratificació deIs
organs plenaris de les parts que l'integren.
TITOL 11.- DOTACIÓ DEL CONSORCI.
QUART.- APORTACIÓ DE LES PARTS.
l. Aportació de la Diputaeió
La Diputació aporta al Consorei:
a. La cessió d' ús de l' edif ici anomenat Pavelló Blau i el
d'Ofieines del reeinte de la Maternitat, amb earicter gratuit i
per un període inicial de vint-i-cinc anys, així com la zona
perimetral delimitada pels carrers Dr. Salvador, Sabino de Arana
i la tanca de separacio amb el parc del Recinte de la Maternitat,
llevat que la titular i tat deIs anter iors irnmobles canv i i. Les
condicions d'aquesta cessió es regulen en els següents apartats i
annex 111.
cop

revisat

el

Pla

Especial

del

Recinte

que

la

que
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c.
Transitoriament,
fins
que
es
facin
efectives
les
previsions contingudes en l' apartat anterior i mentre perdur in
les tasques de remodelació del Pavelló Blau, es cedeix l' ús de
l'edifici Helios per atendre les previsions del Consorcio Aquesta
cessió d'ús és així mateix de caire gratuit,
pel
temps
imprescindible mentre no s'arribi a la definitiva instal.lació
prevista en l'apartat anterior.
d. La cessió de la propietat de les instal.lacions, de
l'utillatge, i deIs béns i mobles afectats als serveis i edificis
que la Diputació aporta al Consorci, segons l'inventari que
consta reflectit en l'annex 1 d'aquest documento
e. EIs recursos humans actualment assignats als referits
Centres, la relació deIs guals consta en l'annex 11 i segons es
dira més endavant .
. f. La transferencia anual deIs recursos economics que rep de
l'Estat per cobrir el deficit de funcionament de I'Hospital Casa
de Maternitat i de l'IBC, d'acord amb el Pacte Cinque.
g. L'experiencia en la gestió deIs espais que integren els
referits complexos assistencials.
h.
El
coneixement
i
l'experiencia
administració de recursos sanitaris.

en

la

gestió

i

en

la

gestió

i

2. Aportació de l'Hospital Clínico
L'HCPB aporta al Consorci:
a.
El
coneixement
i
l'experiencia
administració de recursos sanitaris.
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b. L'experieneia i els instruments d'organitzaeió, gestió i
administraeió de serveis sanitaris.
e. La eanalitzaeió deIs fluxos de malalts que calen per a la
viabilitat de l'HCM eom Hospital General.
d. Les inversions realitzades a la planta segona, ala Llevant
de l'Hospital Casa de Maternitat preeisament projeetades, tal com
contempla el Conveni de data 4 de mar.., de 1992, atenent la
previsió de neeessitats del Consorei.
e) Les despeses de primera instal.lació de noves activitats
segons ha estat previst en l'apartat l.e. d'aquest pacte.
f)
La quantitat de 200 milions de pessetes, ampliables, per
al finan..,ament de les obres d'adequació a realitzar.
3. Rendiment de les aportacions.
Totes les expressades aportacions han de fer possible la
generació deIs recursos suficients perque el Consorci dugui a
terme
les
inversions
neeessiries
per
tal
de
transformar
I'Hospital Casa de Maternitat i per a la instal.laeió definitiva
de noves activitats i de l'Institut Bioquímica Clínica, segons ha
estat previst, i per afer possible l'acompliment deIs objectius
de l'Entitat.
En tot eas, correspon al Consorci assumir les reposieions, i
reparaeions
neeessir ies
pel . desenvolupament
de
les
seves
aetivitats.
4. Indisponibilitat de les aportacions.
Les aportaeions descrites en aquest pacte i la seva afeetació
a
l'aetivitat
del
Consorei
no
poden
ser
modifieades
unilateralment pel cedent ni pel Consorei i seri nul.la qualsevol
variació en la destinació de les aportacions de les parts que no
hagi estat expressament consentida pel seu titular.
Per tant, l'afeetació deIs irnmobles cedits per la Oiputaeió a
les aetivitats que han estat avui
ades pel Consorei no pot
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ser modificada si no és previ el seu consentiment exprés per a
cada cas concreto
L'incompliment d'aquesta condició comportara la resolució
automatica del dret cedit, i a tal efecte, la Diputació es
reserva la facultat de control deIs usos a quA es destinen les
dependAncies.
5. Manteniment i despeses de les aportacions materials.
El Consorci assumira els costos de manteniment deIs edificis,
instal.lacions i altres béns materials aportats a l'Entitat, les
reposicions
i
les
noves
adquisicions
que
calguin
pel
desenvolupament de les seves activitats, i també els consums
generats durant el període d'ús de les mateixes, bó i contractant
els subministraments d' aigua, gas, electr ici tat i telAfon que
calguin.
El Consorci assumira el cost de totes les carregues, tributs
i repercussions fiscals que generin els edificis cedits durant
tot el període de la seva ocupació.
si es tractés d' edif icis comparti ts, els costos contempla ts
es repartiran d'acord amb la proporc1ó de superfíc1e ocupada.
El Consorci atendra les 1ndicacions que 11 comuniqui la
Diputació de Barcelona respecte de la homogene1tat en la gestió
global del recinte, i contribuira a les despeses del recinte en
la part que proporcionalment li pertoqui.
6. Remodelació de les instal.lacions.
La cessió deIs irnmobles que aporta la DB comporta el dret de
remodelar-los
i
de
reformar-los
de
manera
adequada
a
l'acompliment deIs objectius del Consorcio
En tot cas, les adaptacions a les necessitats que es
produeixin en el desenvolupament de l'activitat seran a compte i
carrec del Consorci i prAvia aprovació del corresponent projecte
i de les seves possibles modificac10ns per part de la Diputació.
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7. Reversió deIs edificis.

Tan bon punt el Consorci deixi d'utilitzar els terrenys i
edificis cedits, la Diputació quedara restituida de la seva plena
disponibilitat
sense que
aquest
fet
generi
cap dret
de
compensació economica per cap motiu.
Un cop ubicats definitivament l'Institut Bioquímica Clínica,
i les noves activitats, el Consorci posara a disposició de la
Diputació de Barcelona l'edifici Helios, desallotjat i
en
condicions de ser immediatament rebut per la. propietat.
8. Delimitació i identificació.
En l'annex núm. 111 s'expressen:
a) ubicació i superfície exacta deIs edificis objecte de la
cessió d'ús, amb aportació de planols.
b) Drets i obligacions del Consorci i de la Diputació de
Barcelona, respecte de les zones d'ús comunitari adjacents als
edificis, així com pel que fa al seu manteniment.
c) Obligacions de cadascuna de les parts quant a
la
utilització i les despeses 1 manteniment de les instal.lacions i
espais cedits.
CINQUE- APORTACIONS ANUAL S DEL ENS CONSORCIATS.
l. L'aportació economlca anual de la Diputació de Barcelona
al Consorci de Gestió Corporació Sanitaria es limitara a l'import
económic resultant de la diferencia entre l'aportació que rep de
l'Estat en concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i
l' aportació economica anual a l' Hospi tal Clinic que efectua la
Diputació en funció de la seva obligació legal de cobrir una part
del seu possible deficit.
A tal efecte, la Diputació de Barcelona consignara en el seu
pressupost preventiu, en les partides pressupostaries previstes
del capitol IV de transferencies corrents"
les quantitats
estimades per les aportacions a l'Hospital Clínic i al Consorci
Sanitari respectivament.
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Les transferencies econom1ques corresponents de la Diputació
al Consorci s'efectuaran trimestralment.
Un cop rebut de l'Estat la totalitat de la transferencia pel
concepte de despesa sanitaria no psiquiatrica i coneguda la
quantitat total a aportar a I'Hospital Clinic, es procedira a la
regularització de l'aportació economica al Consorcio
2. L' Hospi tal Clínic aportara la resta del finan9ament del
Consorci d'acord amb les previsions deIs pressupostos del
Consorcio
3. La Diputació de Barcelona compromet i garanteix que els
primers cinc anys, l'import de l'aportació que efectuara al
Consorci no sera inferior al que resulta d'aplicació aquest any,
d' acord amb el tractament de les transferencies efectuades per
l'Estat a la Corporació per finan9ar el deficit actual de la Casa
de Maternitat i l'lnstitut de Bioquímica Clínica.

TITOL 111.- ESTRUCTURA DEL CONSORCI.
SISE.- DEFINICIONS.
l. El Consotci es constitueix com a un marc de convergencia
d'entitats destinades a la prestació d'activitats assistencials i
d'altres que s'hi relacionin i, per tant, la seva estructura ha
de permetre una gestió conjunta de l' Enti tat amb els Ens que
l'integren.
2. La definició de l'estructura de l'Entitat no s'ha de
constituir com a un inconvenient a la incorporaclo d'altres Ens
en el Consorci i, per tant, la seva eventual adequació, amb motiu
de la integració de nous participants i a fi de mantenir la
deguda representació en la gestió, constitueix una previsió deIs
firmants.
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SETE.- ORGANS DE GOVERN.

l. L'estructura i la composició del govern del Consorci
consten precisats en els Estatuts de l'Entitat, els quals
constitueixen, segons els termes el que ha estat convingut en
aquest document, la norma basica de l'Ens.
2. El govern i
organs següents:

l'administració del Consorci s'exercira pels

a. La Junta de Govern.
b. El President i el Vice-president.
c. El Gerent i el Gerent adjunto
VUITE.- LA JUNTA DE GOVERN.
l. La Junta de Govern és l'organ col.legiat que exerceix el
govern i administració superior del Consorcio
2. Composició.
La Junta de Govern del Consorci es composa d' un maxim de 6
membres,
nomenats per parts iguals per cadascuna de les
Institucions consorciades. Correspon el nomenament i la seva
substitució, respectivament, a la Comissió de Govern de la
Di~utació de Barcelona i a la Junta de Patronat de l' Hospi tal
Cl1nic Provincial de Barcelona.
L'admissió de
noves
institucions o
entitats
requerira
l' adequació de la nova composició de la Junta a f i i efecte
d'incorporar la representacio del nou membre.
3. Atribucions.
a. Fixar l' or ientació general de les funeions del Consorei
dins els objectius estatutaris i aprovar el pla general i els
plans . anual s d'activitats. aixi com els seus programes de
desenvolupament.
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b. Aprovar anualment les mesures que regulen i constitueixen
l'índex de l'activitat economica del Consorci, i per tant aprovar
anualment el pressupost del Consorcio
c. Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i assignar, en
aquesta materia, les atribucions del President, del Gerent i
d'altres
directius
del
Consorci,
i
autoritzar
l'execució
d'auditories externes.
d. Aprovar el Reglament General del Consorci i, en el seu
cas, el d'organització i funcionament deIs establiments i centres
adscrits al Consorcio
e. Aprovar el contingut de les relacions institueionals que
el Consorci mantingui amb tercers, i, especialment, les que
vineulin la seva activitat amb el Servei Catala de la Salut o
altres entitats públiques o privades.
f. Aprovar els pla d'inversió d'obres, d'instal.lacions i de
serveis i les contractacions d'obres, serveis i subministraments
de durada i quantia superior a la que fixi la Junta i resoldre
les incidencies d'aquests contractes.
g. A proposta del Gerent, nomenar els directius de l'Entitat.
h. Aprovar les condicions generals
professional a l'activitat del Consorei.

del

regim de dedicació

i. Aprovar el regim d'admissió de possibles nous membres del
Consorci, proposar-ne la seva ratificació, i adoptar les mesures
adequades amb motiu de les noves incorporacions.

j. Decidir tot el que faci referencia al patrimoni del
Consorei, amb les limitacions propies de la seva titularitat i
indisponibilitat.
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k.
Acordar
la
modificació deIs
Estatuts.
Els
canvis
estatutaris que impliquen modificació en la representació o en
les obligacions de les parts precisaran la ratificació deIs seu s
organs plenaris.
l. Adoptar les disposicions i mesures adequades per a la
millor organització i funcionament del Consorci, exercir les
facultats no atribuides expressament a altres organs i resoldre
les incidencies que sorgeixin al si de l'Entitat.
m. Les altres previstes als Estatuts, així com decidir
respecte deIs aspectes que no estiguin expressament contemplats
en tant que exerceix l'alta representació de l'Entitat.
4. Delegació de funcions.
La Junta pot acordar la delegació de les facultats que li
siguin propies, i que no li si9uin expressament reservades en els
Estatuts, a favor deIs altres organs del Consorcio
5. Regim de sessions.
El regim de sessions consta precisament determinat en els
Estatuts del Consorci i, en tot cas, tindri cura de respectar els
cr i ter is
de
lHure
participació
i
decisió
i
la
deguda
representació de les entitats consorciades.
NOVE.- EL PRESIDENT 1 VICE-PRESIDENT.
l. El President seri designat per l'Hospital Clínic d'entre
els membres de la Junta de Govern.
2. Corresponen al President les atribucions que seguidament
s'indiquen:
a. Exercir la representació institucional del Consorcio
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b. Vetllar els serveis i activitats del Consorci i dictar el
que sigui corresponent per tal de fer efectius els acords
adoptats per la Junta de Govern i, en cas d'urgencia, adoptar les
mesures que calguin en defensa deIs drets i intereSsos del
Consorci donant compte a la Junta en la pr imera reunió que
celebri.
c. Dirigir les sessions de la Junta de Govern i en decidir-ne
els empats amb el seu vot de qualitat.
d. Formular a la Junta la proposta deIs cr i ter is i deIs
objectius
generals,
en
tots
els
ordres
d'organització,
d'activitat i funcionament de l'Ens i deIs diferents integrants.
e. Vetllar el patrimoni i els béns del Consorcio
f. L'exercici de les facultats que resultin deIs Estatuts i
les que li delegui la Junta dé Govern.
3. El Vice-president, designat per la Diputació de Barcelona,
suplira al President i n'assumira les atribucions en els casos de
vacant, d'absencia o de malaltia. Exercira, a més, les funcions
que li delegui el President per escrit, de la qual cosa, aquest
donara compte a la Junta de Govern.
DESE.- GERENT 1 GERENT ADJUNT.
l. A proposta del President, la Junta de Govern nomenara un
Gerent, segons els termes contractuals que s'estableixin, el qual
sera l'argan executiu del Consorcio
2. Funcions.
alt

a. Excepció feta de la representació institucional i al més
nivell, corréspon al
del Consorei
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davant de les administracions públiques. les institucions i
particulars.

els

b. Dirigir la gestió de l'Ens i proposar a l'aprovació de la
Junta la proposta de programes.
d'estrategies i
de plans
d'actuació del Consorcio
c. Proposa els programes d'actuació de l'activitat
en el Consorcio

integrada

d. Executa i fa complir els acords de la Junta i les
disposicions de la Presidencia. tot dictant les disposicions
particulars que consideri adequades per al seu acompliment.
e. Informa i tramita els projectes i programes de tot ordre
que dugui a terme el Consorcio
f. Dir igeix el personal al servei del Consorci.
indicacions adoptades per la Junta.
~. Gestiona i ordena els pagaments i
economica de l'Ens.

segons les

fa efectiva la política

h. Té la custodia i prepara la documentació que el President
ha de sotmetre a la consideració de la Junta i l'auxilia i
l'informa en l'exercici de les seves funcions i sempre que sigui
convenient.
i. Informar periodicament a la Junta sobre el funcionament i
estat del Consorcio i. en aquest ordre de coses, presentar el
balan9 de situació i la memoria de l'exercici.

j. Formula. a la Junta de Govern, les propostes de nomenament
deIs carrecs de gestió del Consorci i deIs carrecs de comandament
de l'activitat consorciada.
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k. En general, exerceix qualsevol al tra funció que resul ti
deIs Estatuts o de la seva contractació o li encarregui la Junta.
3. La Junta de Govern nomenara a proposta del Gerent un
Gerent adjunt que també sera considerat Alt Carrec del Consorcio
Assisteix el Gerent en la seva tasca, exerceix les funcions que
li delegui el Gerent referents a l'Hospital Casa de Maternitat i
l'Institut Bioquímica Clínica, donant compte a la Junta.

TITOL IV.- RECURSOS HUMANS.
ONzE.l. La OB aportara a l'ens consorcial els recursos humans que
actualment té assignats a l'HCM i l'IBC, d'acord amb la relació
que s'adjunta com annex 11.
Es respectaran els drets de qualsevol classe i naturalesa que
corresponguin a tot el personal.
2. El personal funcionar i s' integrara en la planti lla del
personal al servei del Consorci, causant baixa en la plantilla i
relació de llocs de treball de la DB, pero mantenint la situació
de servei actiu en la DB, d'acord amb el previst a l'article 191
del Reglament del Personal al servei de les Entitats Locals,
aprovat per Decret 214/1.990 de 30 de juliol.
3. El personal laboral
consorcial, operant-se una
respecte de la Diputació,
l'Estatut deIs Treballadors.

sera plenament integrat en l'ens
successió d'empresa del Consorci
tal com preveu l'article 44 de

4.
Segons
resulti
deIs
corresponents
estudis
i
deIs
pertinents plans d'empresa endegats, l'Hospital Clínic designara
el personal de la seva plantilla que passi a desplegar la seva
activitat al Consorcio
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5. Les noves contractacions
aplicació del Dret Laboral

del

Consorci

es

faran

amb

DOTZE.- REGIM ECONOMIC-FINANCER.
l. Patrimoni de l'Ens.
El patrimoni inicial del Consorci esta constituit per
l' assignació de béns i de drets que consta reflectida en la
descripció de les aportacions de les parts, la qual constara
periodicament actualitzada enl'inventari que anualment ha
d'aprovar l'organ de govern de l'Ens.
2. Recursos
Per a la realització deIs
disposara deIs recursos següents:
a. Les aportacions
l'Entitat.

seus

reali tzades per

objectius,

el

les parts que

Consorci
integren

b. Les subvencions, auxilis, ajuts i donatius, així com les
aportacions que per qualsevol títol rebi de persones públiques o
privades, fisiques o jurídiques.
c. EIs rendiments deIs serveis.
d. E1s credits i prestecs que s'obtinguin.
e. Els productes del seu patrimonio
f. Qualssevol altres que
d'acord amb les lleís.

puguin

correspondre

al

Consorci,

3. El pressup6st del Consorcio
3.1. L'organ rector del Consorc! establíra i aprovara el
pressupost anual d'ingressos i despeses de l'Entitat abans del 31
de desembre de cada any, per poder-lo aplicar a l'exercici
economic següent.

.,.19-

m
'AAAI

Diputació
de Barcelona
3.2. En el pressupost hi figuraran els conceptes següents:
a. Despeses de personal.

b. Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de
qualsevol altra despesa d'explotació del Consorcio
c. Previsions de

finan~ament.

d. Amortitzacions.
e. Inversió de béns irnmobles, d'instal.lac~ons, d'utillatge i
d'altres béns de consum duradors necessar1S per al millor
desenvolupament i prestació deIs serveis propis del Consorcio
f. Les trasferencies per cobr ir els corresponents dlH ici ts
pressupostaris.

3.3. El regim comptable i de control econamic s'adaptara a
les disposicions vigents en la materia que dicti la Generalitat
tot mantenint els criteris del pla general de comptabilitat
adaptat als centres d'assistencia sanitaria.
3.4. Els fons del Consorei seran eustodiats directament en
comptes bancaris, degudament intervinguts i oberts directament a
nom del Consorcio
3.5. Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevara
al President de la Junta de Govern la liquidació pressupostaria
global i per cadascun deIs centres i argans de gestió si s'escau,
degudament auditades, així com la proposta de compte d'explotació
de l'exercici anterior i l'inventari-balan~, a 31 de desembre. La
Junta de Govern aprovara e1s comptes i ba1anc;:os dins del segon
trimestre de 1 'exercici següent al de referencia, i en donara
compte irnmediatament a les entitats consorciades.
3.6. La Junta de Govern es compromet afer realitzar. cada
any, una auditoria externa amb una empresa de reconeguda
solvencia.
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TRETZE.- DrssOLucró.

l. El Consorei es pot dissoldre per aeord de les parts i per
la impossibilitat legal o material de fer efeetius els seu s
objeetius o aetivitats.
2. L'aeord de dissolueió ha de preveure la liquidaeió deIs
béns del Consorei i la reversió de les eessions patrimonials
realitzades.
3.
Així mateix, la dissolueió no ha de perjudicar els
compromisos adquir i ts eom a eonseqüemeia de les eontraetaeions
eoneertades pel Consorei 1, en tot eas, ha de garantir el
manteniment de les prestaeions de tal maneta que no representi
cap desmillora en l'atenció a la ciutadania.

4.
Respecte del personal, els
preservats en qualsevol circumstaneia.

seu s

drets

han

de

ser

DISPOSIcró TRANSITORIA.
Durant el temps imprescindible mentre el Consorei no concerti
les noves activitats de l'Hospital Casa de Maternitat, la Planta
Segona Ala Llevant i la de Medicina Interna seguiran assignades
als pacients de l'Hospital Clínic per tal de ser atesos segons el
regim propi de l'Hospital.
Tot i així, la gestió i la despesa de la referida assistencia
correspondra al Consorei, el qual se'n reseabalara mitjant9ant el
pagament per part de l'Hospital Clínic i Provincial de' Barcelona
d'un import equivalent al que resultaria de la facturaeió el preu
per estada que el Servei Catala de la Salut estableix per
l'ateneió esmentada, en el nivell AB. D'aquest pagament en
descomptara el cost del personal que l' Hospital Clínie tingui
assignat a les dues referides Unitats.
de
l'activitat que ha de
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concertar amb el Servei Catali de la Salut la que realitzi en
aquestes Unitats, i l'Hospital Clínic hi deixari d'intervenir.
1 en prova de conformitat, signen
duplicat en el lloc i data que figuren

i Vila
la Diputaci6 de

present document
n l'encaP9alament.

Ferran Cardenal i d'Alemany
President del Patronat de
l'Hospital Clínic i Provincial
de Barcelona

Josep Ma. Esquerdá i Roset
Secretari d'Assumptes Generals
de la Diputació de Barcelona
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