
 
El Govern i els gestors de l'Hospital Clínic Provincial de Barcelona volen 

canviar el règim jurídic de l'hospital i permetre l'entrada a la gestió 

privada.  

A dia d'avui la gestió de l'HC la du a terme una Junta de Patronat en la que hi 

participen majoritàriament la Generalitat i la Universitat de Barcelona, però el 

model que volen implantar, seria semblant al model de gestió de l'Hospital de 

Sant Pau: es tracta de crear fundacions privades que gestionarien el 

patrimoni i els serveis públics.  

Si ja la gestió actual no manca de polèmica, s'adjudiquen contractes d'obres i 

serveis a dit (l'empresa LICON, S.A. que s'encarrega de la neteja posseeix un 

contracte verbal, quan aquest hauria d'haver sigut adjudicat mitjançant un 

concurs públic) i es fa ús d'instaŀlacions i personal públic per prestar 

serveis sanitaris privats (els pacients de BARNACLÍNIC, S.A. tenen prioritat 

absoluta en l'atenció sanitària, emprant les instaŀlacions públiques i el seu 

personal, i saltant-se les llistes d'espera).  

No contents amb això, volen implantar una fòrmula de gestió mitjançant la qual 

alguns interessos privats porten anys lucrant-se amb diners públics. La 

Sindicatura de Comptes manifesta l'existència d'irregularitats en la gestió i 

administració, l'incompliment de diverses normatives comptables i contractuals 

i desajustos importants en els comptes. I aquí rau l'interès en convertir una 

gestió pública defectuosa en privada: la opacitat per evitar els òrgans de 

control, d’opinió, i si hi cap de justícia. Encara que l'informe esmentat de la 

Sindicatura de Comptes, recomana encaridament, en diverses ocasions, que 

s'assimili a un ens públic i que es gestioni com a tal. 

De fet, volen aplicar un model que ha portat la gestió de l'Hospital de Sant 

Pau a ser objecte d'investigació judicial per presumptes irregularitats en 

contractes públics, pagament de sobresous a directius i indemnitzacions 

injustificades. La publicació de l'informe de la Sindicatura de Comptes en el 

que es parla de l'Hospital de Sant Pau encara no s'ha fet i va ser retrassada per 

interessos polítics fins a després de les eleccions.  
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A l'experiència ens remetem. La gestió privada dels béns públics ens surt 

més cara a canvi d'un pitjor servei.  

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent 

manipulat per aquells que pretenen fer-ne una mercaderia.  

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC  

A partir del proper dimecres 12, treballadors i usuaris ens 

tancarem al vestíbul de l'hospital en mostra de rebuig a la 

privatització dels serveis públics.  

Us convidem a tots a participar-hi.  

11h - Trobada a l'entrada de l'HC del carrer villarroel  

13h - Assemblea informativa  

17h -Xerrada: "Gestió Pública vs Gestió Privada", a càrrec del Grup 

de Defensa de la Sanitat Pública  

19h - Assemblea  

  

 
Associació de Veïnes i Veïns 

de l'Esquerra de l'Eixample 

A l'experiència ens remetem. La gestió privada dels béns públics ens surt 

més cara a canvi d'un pitjor servei.  

Aquest hospital funciona amb els nostres diners i no pot seguir essent 

manipulat per aquells que pretenen fer-ne una mercaderia.  

 

tancadaclinic@esquerraeixample.org 
www.esquerraeixample.org 

@TancadaClinic  

 

tancadaclinic@esquerraeixample.org 
www.esquerraeixample.org 

@TancadaClinic  

NO A LA PRIVATITZACIÓ DE L'HOSPITAL CLÍNIC  

A partir del proper dimecres 12, treballadors i usuaris ens 

tancarem al vestíbul de l'hospital en mostra de rebuig a la 

privatització dels serveis públics.  

Us convidem a tots a participar-hi.  

11h - Trobada a l'entrada de l'HC del carrer villarroel  

13h - Assemblea informativa  

17h -Xerrada: "Gestió Pública vs Gestió Privada", a càrrec del Grup 

de Defensa de la Sanitat Pública  

19h - Assemblea  

 
  

 
Associació de Veïnes i Veïns 

de l'esquerra de l'eixample 

 

mailto:tancadaclinic@esquerraeixample.org
www.esquerraeixample.org
mailto:tancadaclinic@esquerraeixample.org
www.esquerraeixample.org

