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 AL·LEGACIONS AL CONSORCI HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA 

AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

En/Na .................................................................................................................................................., major 
d’edat, amb DNI/NIE/passaport ...................................................................... i domicili a 
.................................................................................................................................................., EXPOSA:  

Que ha estat degudament publicat al DOGC l’edicte firmat en data del 6 de maig de pel qual se sotmet a 
informació pública la Proposta d’acord del Govern per la qual s’autoritza la constitució del Consorci 
Hospital Clínic de Barcelona i se n’aproven els Estatuts. 

Per la qual cosa mitjançant aquest escrit interposo, en temps i forma legal, les següents:  

AL·LEGACIONS  

PRIMERA.- EN DEFENSA DEL DRET FONAMENTAL A LA SALUT,  ATUREM LA PRIVATITZACIÓ:  

La forma jurídica de Consorci es tria per regir-se pel dret privat, que pot derivar en una violació del 
principi d’accés universal, gratuït i en condicions d’igualtat a la sanitat, d’empara constitucional (article 
43 CE) i expressament reconegut als articles 23 i 51 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya:  

Article 23. "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que s'estableixi per llei.”  

Article 51. "Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant 
procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics d'aquests.”  

Els Estatuts del Consorci permeten violar aquest principi mitjançant diferents vies de privatització: 
directa, mitjançant la realització d’activitat privada en el centres del consorci, i indirecta, mitjançant la 
gestió privada i pels mecanismes del propi funcionament que poden regir-se pel dret privat:  

Realització d’activitat privada en el centres del consorci. L’article 3.3 dels Estatuts permet al Consorci 
realitzar activitat privada fent ús de les infraestructures públiques. L’equitat d’accés es veuria afectada, 
ja que es generaria una doble llista d’espera atenent a la renda dels malalts i no al seu estat de salut. 
L'article estableix que el règim de cobertura pública ha de ser majoritari i no únic, pel que amb el 51% 
d'activitat pública quedaria cobert. Segons aquests article, l'activitat privada de tot tipus podria arribar a 
suposar el 49% de l'activitat del Consorci. 

Gestió privada directa. Els articles 1.2 i 6.3 recullen que el nombre de membres del Consorci podrà ser 
ampliat amb l’admissió d’altres entitats, tant públiques com privades, que tindran veu i vot al Consell de 
Govern. Això implicarà que el Consorci actuï regit pel dret  i interessos privats i que, per tant, els seus 
objectius no seran només prestar una cobertura sanitària integrada, equitativa, pública i universal. 

Gestió privada indirecta. L’article 3.2 dels Estatuts estableix que el Consorci pot realitzar les seves 
activitats directament o a través de qualssevol de les formes de gestió admeses en dret. Aquestes 
formes inclouen l’externalització de la gestió a entitats privades. L’article no delimita que la celebració 
de convenis hagi de ser amb ens públics, ni tampoc estableix com a requisit per a la participació en 
entitats instrumentals que aquestes hagin de ser públiques. Especifica també que l’Hospital Clínic de 
Barcelona pot servir-se d’altres entitats no necessàriament públiques de les quals ja en sigui titular o hi 
tingui participació, com ara Barnaclínic, per a desenvolupar les seves activitats i objectius.  

 



Principis mercantils i funcionament sota el dret privat. L'article 4.2 acull que l’Hospital Clínic de 
Barcelona actua regit per principis de rendibilitat, economia, productivitat i amb aplicació de tècniques 
de gestió empresarial. No preveu que el Consorci actuï regit pels principis de servei al dret a la salut, 
universalitat en l’accés a l’assistència sanitària, participació comunitària i màxima transparència. L'ús de 
criteris de funcionament propis del tràfic mercantil degrada la qualitat assistencial en modular-la en 
funció de criteris d'economia i rendibilitat.  

Pèrdua de control públic sobre la gestió. Aquesta capacitat de regir-se pel dret privat té un impacte 
negatiu respecte al compliment de la normativa en matèria de contractació administrativa, en matèria 
de personal, en matèria d’incompatibilitats i respecte a la fiscalització i control, tal i com denuncia la 
Sindicatura de Comptes. En aquest sentit l'article 27.1 preveu que el règim jurídic aplicable a la 
contractació d’obres, instal·lacions, béns i serveis del Consorci pugui ser de dret privat. I a més, l'article 
26 no garanteix el màxim control comptable, ni l’encarrega a Intervenció General de la Generalitat, 
només la seva posterior supervisió.  

Laboralització i precarització del personal sanitari. En matèria de personal assenyalem que l’article 29 
no s’ha sotmès prèviament a negociació col·lectiva. Estableix el règim aplicable al personal sense vetllar 
per un blindatge de les seves actuals condicions. Alhora el Pla d’integració del personal preveu una 
profunda reestructuració dels llocs de treball que pot donar lloc a múltiples vulneracions de drets al 
personal, així com la seva progressiva laboralització i precarització.  

SEGONA.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA DELS USUARIS I USUÀRIES DEL SERVEI:  

A nivell col·lectiu, exigim la retirada del Consorci: usuaris i treballadors ho estem fent al carrer i als 
centres de salut. Si no s’enretira el Consorci, no es respectarà la voluntat democràtica. 

A més, s’ha vetat la participació democràtica i representativa d’entitats de treballadors i treballadores 
en la gestió, atès que al Consell de Govern (article 16) no hi ha representants d’aquests col·lectius; 
tampoc es preveu la constitució de cap òrgan de Participació Ciutadana entre els usuaris i usuàries de la 
sanitat, plataformes o entitats de malalts.  

Les principals decisions en la gestió sanitària han de ser coparticipades amb la ciutadania a fi de vetllar 
per la universalitat del dret a la salut, la transparència i el control democràtic.  

Per tot el que s’ha exposat,  

SOL·LICITA AL GOVERN DE LA GENERALITAT: que tingui per presentades aquestes al·legacions i, en 
estimació de les mateixes, retiri la Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza la constitució del 
Consorci Hospital Clínic de Barcelona.  

 

A ......................................, el dia .............. de maig de l’any dos mil quinze.  
 
 
 
Signatura ............................................................................................  

 

 

 

Autoritzo a que la meva al·legació sigui presentada al Govern de la Generalitat de Catalunya  
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades, Tancada Clínic t’informa que les dades que ens has proporcionat 

no formaran part de cap fitxer de dades. En cap cas dites dades seran cedides o venudes a cap altre entitat o societat mercantil. 

Si vol comunicar-se, rectificar o cancel·lar les seves dades només ha d’enviar un correu electrònic a tancadaclinic@gmail.com. 


