
 
  

NOTA RESUM EXPLICATIU sobre l’aprovació de la incoació del procediment 
de constitució del Consorci Hospital Clínic i aprovació inicial dels seus 
Estatuts, del conveni regulador de la seva constitució i del conveni regulador 
de l’adscripció de béns demanials de la Universitat de Barcelona a aquest 
consorci, de conformitat amb el mandat legal establert per la disposició 
addicional quarta de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 

 

La Llei 2/2014, citada, planteja la transformació de l’actual personificació jurídica de 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona en un consorci. El conveni regulador de la 
constitució preveu la subrogació universal de tots els seus béns, drets i deures. La 
participació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya en el consorci es 
vehicula a través del CatSalut, en la seva qualitat d’ens adscrit al seu Departament 
de Salut. D’altra banda, a més de la Universitat de Barcelona, s’integra en el 
Consorci l’Associació de coneixement clínic Hospital Clínic (entitat sense ànim de 
lucre), per tal de donar presència en els òrgans de govern i direcció del consorci, 
amb caràcter minoritari, al coneixement clínic de l’hospital. 

La Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya estableix el procediment de constitució dels 
consorcis (art 115), que en primer lloc requereix l’aprovació de l’acord d’inici del 
procediment, amb caràcter previ als tràmits d’audiència i d’informació pública. 

La proposta d’Estatuts contempla els continguts mínims que estableix la Llei 26/2010 
(art 114), encaixa amb les previsions de la LOSC (art 7.1) i s’ajusta igualment a les 
novetats en el règim jurídic introduïdes a partir de la disposició final segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local (ha modificat la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú) i la Llei 15/2014, de 
16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa (ha afegit una disposició addicional única a la Llei 15/1997, de 25 
d’abril, sobre habilitació de noves fórmules de gestió del Sistema Nacional de Salut). 

En paral·lel es proposa un altre conveni, imprescindible per al bon funcionament del 
nou consorci des d’un punt de vista de recursos físics, amb l’objecte de regular 
l’adscripció de béns demanials de la Universitat de Barcelona a la nova entitat. 

 

Barcelona, 20 de gener de 2015. 


