ESTATUTS CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Núm. 758 - 27.10.1986

Departament de Sanitat i Seguretat Social
DECRET
302/1986, de 9 de setembre, pel qual es crea el Consorci Hospitalari de Vic i s’aproven els seus Estatuts.
NOTA. En aquest text s’han introduït les
modificacions que estableix el Decret 107/1990.

El Desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya preveu per a la ciutat de Vic l’existència d’un centre
hospitalari de caràcter general que presti atenció sanitària a una àrea d’influència constituïda per la
comarca d’Osona i la del Ripollès.
La Generalitat de Catalunya disposa a la ciutat de Vic d’un centre hospitalari anomenat ‘Nou Hospital‘, el
qual en l’actualitat no es troba en funcionament. L’obertura i la posada en marxa d’aquest centre
suposaria una millora en la prestació de l’assistència sanitària a les comarques abans esmentades.
D’altra banda, l’Hospital de la Santa Creu de Vic, centre dependent de la Fundació ‘Hospital de la Santa
Creu de Vic‘, que gaudeix d’una llarga tradició en el desenvolupament d’aquestes tasques, està comprès
en l’annex del Decret 202/1985, de 15 de juliol, com un dels centres hospitalaris que podrà integrar-se a la
Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública, creada per aquell Decret, i dedicarà la seva activitat assistencial a
l’atenció de la població de la comarca d’Osona en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut.
L’obertura i posada en marxa del ‘Nou Hospital‘ de Vic ha d’ajustar-se al principi de la racionalització de la
despesa i no pot suposar un increment en els recursos globals de la zona, tenint en compte en tot moment
els criteris fixats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social en el procés de reordenació hospitalària, i
alhora ha d’ampliar el marc de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les entitats públiques i
privades en la millora de la prestació de l’assistència sanitària.
Per això la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l’Hospital de Vic creuen que la posada en
funcionament i el desenvolupament de les activitats del ‘Nou Hospital‘ de Vic ha de portar-se a terme en el
marc d’un Consorci integrat per les dues institucions.
Atès el que disposen els articles 9.1 i 17 de l’Estatut de Catalunya;
A proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, i d’acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
S’aprova la constitució del Consorci Hospitalari de Vic i els Estatuts que n’estableixen la composició,
finalitats i organització, segons resulta de l’annex del present Decret.
Article 2
El Consorci Hospitalari de Vic tindrà personalitat jurídica pròpia per al compliment de les seves finalitats.
Article 3
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social procedirà a formalitzar en representació de la Generalitat de
Catalunya, juntament amb el representant de la Fundació ‘Hospital de la Santa Creu de Vic‘, l’acte
constitutiu del Consorci Hospitalari de Vic i a nomenar els quatre representants de la Generalitat que han
de formar part de l’òrgan de govern del Consorci.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 9 de setembre de 1986
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Josep Laporte i Salas
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
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ESTATUTS
del Consorci Hospitalari de Vic
Capítol 1
Disposicions generals
Article 1
Entitats que integren el Consorci
1.1 Amb la denominació de Consorci Hospitalari de Vic, es constitueix un Consorci Administratiu, integrat
per la Generalitat de Catalunya i la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic.
1.2 El Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o privades que puguin col·laborar en
els objectius del Consorci, així com efectuar les aportacions o prestar els serveis que en constitueixen el
seu objecte. L’acord d’admissió de nous membres exigirà la majoria prevista a l’article 13.2 d’aquests
Estatuts.
Article 2
2.1 L’objecte del Consorci és el desenvolupament d’activitats sanitàries assistencials, al servei de la
població, en l’àmbit sanitari de Vic.
2.2 Seran finalitats específiques del Consorci:
a) L’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d’assistència primària i coordinada a altres
nivells d’atenció sòcio-sanitària.
b) La prestació, si així s’acorda, de l’assistència als malalts crònics o de serveis socials.
c) La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina preventiva.
d) La col·laboració amb els plans de recerca i docència que estableixin els òrgans competents.
e) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades
anteriorment i que acordi el Consell de Govern.
Article 3
Participació de les entitats consorciades
Les entitats consorciades contribuiran a la millor consecució de les finalitats esmentades en l’article
precedent amb l’abast que a continuació s’indica.
3.1 La Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les competències determinades als articles 9 i 17 de
l’Estatut de Catalunya, exercirà la tutela del Consorci, vetllarà per a la correcta aplicació dels recursos
econòmics i cedirà l’ús dels béns mobles i immobles que es detallen a l’Annex 1 d’aquests Estatuts, que
no podran ser destinats a finalitats distintes de les previstes en el Decret 1517/1981, de 8 de juliol.
3.2 La Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic aportarà els seus mitjans materials que es detallen
a l’Annex 2 per integrar-los a les instal·lacions del Consorci i per contribuir a fer factible l’acompliment dels
objectius al·ludits, sense perjudici de continuar en l’exercici de les funcions i activitats que li són pròpies i
ben entès que el Consorci no n’és continuador ni successor.
3.3 La Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic assumeix, amb el seu patrimoni, totes les
obligacions contretes i no liquidades en el moment de la constitució del Consorci, entre elles les que
puguin referir-se a la Seguretat Social. A tots els efectes es farà un inventari dels deutes en el moment de
constituir-se el Consorci.
Article 4
Personalitat i capacitat jurídica
El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat jurídica pública de caràcter institucional,
dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica
de dret públic i privat que requereixi la realització dels seus propis objectius.
En conseqüència, el Consorci, a través dels seus òrgans representatius, a més de les facultats que com a
subjecte actiu de l’Administració pública li corresponen, podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar,
gravar i alienar tota mena de béns, celebrar contractes ,assumir obligacions, interposar recursos i
exercitar les accions previstes a les Lleis.
Article 5
Règim jurídic
El Consorci, que té caràcter voluntari i indefinit, es regirà pels presents Estatuts, pels reglaments
d’organització de les diverses activitats i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin
aplicables.
Article 6
Domicili
6.1 El domicili del Consorci s’estableix al nou Hospital de Vic, carrer Francesc Pla ‘El Vigatà‘, s/núm.
6.2 L’activitat i la prestació de serveis es realitzarà als edificis i les instal·lacions que gestioni el Consorci,
de la forma que determinin les disposicions legals corresponents i els reglaments i les instruccions que
dictin els òrgans de govern, d’acord amb les respectives competències.
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Article 7
El Govern i l’Aministració del Consorci corresponen als òrgans següents:
a) El Consell de Govern
b) El President
c) El Vice-president
d) El Gerent
Capítol 2
Govern del Consorci
Secció 1
Del Consell de Govern
Article 8
8.1 El Consell de Govern és l’òrgan de govern superior del Consorci, amb les següents funcions i
facultats:
a) L’assenyalament dels objectius.
b) L’orientació general de les funcions del Consorci dins dels objectius estatutaris i l’aprovació consegüent
d’un pla general i de plans anuals d’activitats, que han de ser reflectits en el pressupost que també
aprovarà.
c) L’aprovació anual d’inventari-balanç, de la liquidació de pressupost, i de la memòria de les activitats
realitzades i del resultat de la gestió assistencial i econòmica de l’exercici anterior.
d) L’aprovació dels reglaments generals d’organització i funcionament dels establiments i dels centres del
Consorci. e) L’aprovació de les condicions generals d’accés als llocs de treball i als càrrecs directius,
règim de prestació de funcions, plantilles i remuneracions, i els convenis col·lectius de treball.
f) El nomenament i la separació del Secretari i del Gerent del Consorci.
g) El nomenament i la separació dels càrrecs del Consorci. h) Delegar facultats que li siguin pròpies i que
no li siguin espressament reservades en els presents Estatuts, a favor dels altres òrgans de govern del
Consorci.
i) Els acords d’adquisició, d’alienació i de gravamen dels béns immobles i dels béns mobles consistents en
aparells i instal·lacions que integren el seu patrimoni.
j) Aprovar els projectes d’obres, d’instal·lacions o de serveis.
k) Contractar i atorgar obres, serveis i subministraments de durada superior a un exercici i resoldre les
qüestions incidentals d’aquests contractes.
l) Aprovar els concerts i els convenis per a la prestació de serveis amb l’Institut Català de la Salut o altres
entitats públiques o privades, així com els acords de participació que s’hi puguin establir.
ll) Acordar les operacions de crèdit.
m) Aprovar les variacions pressupostàries durant l’exercici i d’habilitacions i suplements de crèdit.
n) Exercitar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives,
en defensa dels drets i dels interessos del Consorci, sense perjudici de les facultats reconegudes en
l’apartat b) del número 1 de l’article 15 dels presents Estatuts.
o) Fixar els criteris d’ordenació de pagaments i determinar les atribucions del President, del Gerent i
d’altres directius del Consorci en aquesta matèria.
p) Ampliar les activitats consorciades d’acord amb el que estableix el paràgraf 2 de l’article 2 d’aquests
Estatuts. q) Constituir comissions o comitès amb les funcions que els siguin delegades específicament, en
l’àmbit de les seves competències.
r) Adoptar les altres disposicions i mesures adequades per a la millor organització i funcionament del
Consorci.
s) Totes aquelles altres no atribuïdes expressament a d’altres òrgans.
8.2 En cap cas el Consell podrà delegar les funcions indicades a les lletres a), b), c), d), f), m), i p), de
l’apartat anterior.
Article 9
9.1 El Consell de Govern es compon de nou membres que representaran les institucions integrants del
Consorci en la proporció següent:
a) Sis representants de la Generalitat de Catalunya, designats i separats del càrrec pel conseller de
Sanitat i Seguretat Social.
b) Tres representants de la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, designats i separats del càrrec
pel s eu òrgan de govern.
9.2 Assistiran a les sessions del Consell de Govern amb veu però sense vot, el Secretari i el Gerent del
Consorci sempre que sigui convocat. Si el Secretari fos un dels membres del Consell, hi assistiria amb
veu i vot.
9.3 En el supòs it que s’ampliés el Consorci per admissió de noves entitats, en el corresponent acord del
Consell figurarà el nombre de Consellers que s’assigna a cadascuna de les mateixes, i la possible variació
dels assignats a les entitats ja integrades.
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Article 10
10.1 Serà President del Consell de Govern un dels seus membres, designat pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social.
El propi Consell elegirà, d’entre els seus membres, un Vice-president.
10.2 El Consell designarà i cessarà un Secretari d’actes, que exercirà les funcions previstes en els
presents Estatuts i les que correponen al càrrec en tot òrgan col·legiat.
10.3 Les persones designades per als càrrecs de President, Vice-president i Secretari, desenvoluparan
les seves funcions durant el termini de tres anys com a màxim i podran ser reelegits per la institució o
l’òrgan que hagi de nomenar-los.
Article 11
11.1 El Consell de Govern es reunirà en sessió ordinària, amb la periodicitat que els seus membres
decideixin. El mínim de sessions ordinàries serà d’una per trimestre.
11.2 El Consell de Govern es reunirà en sessió extraordinària sempre que el convoqui el President, per
iniciativa pròpia, o a petició de dos dels seus membres, d’acord amb el que s’estableixi pel reglament.
Article 12
La convocatòria de les reunions es farà mitjançant escrit adreçat al domicili de cada membre, amb vuit
dies d’anticipació a la data de la reunió, i contindrà l’ordre del dia, fora del qual no es podran prendre
acords vàlids, llevat que a la reunió siguin presents tots els membres i ho consenteixin expressament.
En casos d’urgència, la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació, bé
telegràficament, bé mitjançant algun procediment del qual quedi constància.
En aquest darrer supòsit, i un cop considerat l’ordre del dia, el Consell haurà d’apreciar, per unanimitat
dels presents, l’existència d’urgència. Si no s’estimé l’existència d’urgència, es procedirà a convocar la
reunió del Consell, d’acord amb el que es preveu al paràgraf primer del pres ent article.
Article 13
13.1 Per prendre acords serà preceptiva l’assistència d’un nombre de membres del Consell de Govern no
inferior a la meitat més un dels membres en exercici del càrrec. Els acords es prendran amb el vot de la
majoria dels consellers assistents a la reunió. El dret de vot haurà de ser exercitat personalment.
13.2 Serà necessari el vot d’una majoria de dos terços dels membres per a la validesa dels acords que es
prenguin sobre la modificació dels Estatuts, i per a la integració de noves entitats al Consorci.
13.3 Els acords de dissolució o de liquidació del Consorci, així com d’altres que comportin aportació
econòmica, requeriran la majoria qualificada, prevista al paràgraf anterior.
Article 14
El Secretari, o qui designi el Consell de Govern, en absència del titular del càrrec, aixecarà acta dels
acords presos a les reunions del Consell, amb el vist-i-plau del President, la qual serà transcrita en el llibre
que s’habiliti a aquest efecte. Amb les mateixes signatures podran expedir-se, quan calgui, certificacions
dels acords del Consell.
Secció 2
Del President del Consell
Article 15
15.1 Correspon al President del Consell de Govern:
a) Ostentar la representació institucional del Consorci.
b) Exercir, en cas d’urgència, i donar-ne compte al Consell de Govern en la primera reunió que se celebri,
les facultats de realitzar tota mena d’accions, d’excepcions, de recursos i de reclamacions, judicials i
administratives, en defensa dels drets i dels interessos del Consorci.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, i decidir els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Exercir la supervisió i la vigilància de tots els serveis i les activitats del Consorci en l’execució dels
programes d’actuació aprovats pel Consell.
e) Elevar al Consell de Govern la documentació i els informes que es creguin oportuns.
15.2 Serà també competència del President del Consell:
a) Nomenar els càrrecs del Consorci o dels centres, els establiments i els serveis, per delegació del
Consell.
b) Formular les propostes de reglaments d’organització, organigrama i funcionament dels centres,
establiments i serveis del Consorci, així com qualsevol altra temàtica que sigui d’interès per al bon
funcionament de la institució.
c) Constituir, amb caràcter temporal, comissions i comitès amb funcions específiques en l’àmbit de les
seves competències i adscriure-hi les persones que hagin d’integrar-los.
d) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, segons les atribucions que li hagin estat assignades pel
Consell de Govern, de conformitat amb el que preveu l’apartat o) de l’article 8 dels presents Estatuts.
e) Formular al Consell les propostes de nomenament dels càrrecs del Consorci.
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Secció 3
Del Vice-president del Consell
Article 16
El Vice-president suplirà al President i n’assumirà les atribucions en els casos de vacant, d’absència o de
malaltia. Exercirà, a més, les funcions que li delegui el President per escrit, de la qual cosa donarà compte
al Consell de Govern.
Secció 4
De la Gestió Executiva. La Gerència
Article 17
El Consell de Govern nomenarà un Gerent, que serà l’òrgan executiu del Consorci.
El Gerent assistirà a les reunions del Consell de Govern amb veu i sense vot, quan sigui convocat.
Article 18
El Consorci formalitzarà un contracte amb el Gerent, en el qual es determinaran les condicions del
nomenament, les seves obligacions d’acord amb l’article 19 i la seva remuneració, el termini de durada i
les causes d’extinció. En cap supòsit el termini de durada del contracte podrà excedir del màxim permès
per les disposicions legals aplicables en matèria de càrrecs de confiança o personal d’alta direcció.
En tot cas, la durada màxima no excedirà els cinc anys, si bé podrà prorrogar-se per voluntat d’ambdues
parts i d’acord també amb les disposicions legals aplicables en la matèria.
Article 19
Seran funcions del Gerent:
a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a tal òrgan amb les administracions
públiques, les institucions, les entitats i els particulars.
b) Executar i fer complir els acords del Consell i les disposicions de la Presidència.
c) Aprovar els projectes d’obres, d’instal·lacions i de serveis, en la quantia que fixi el Consell, i contractar i
concedir obres, serveis i subministraments que li siguin delegats.
d) D’acord amb els criteris del Consell, contractar, sancionar, separar o rescindir les relacions de treball
amb el personal fix, eventual, interí o de suplències, de caràcter laboral; aprovar els ascensos de
categoria del personal fix de caràcter laboral i fixar les remuneracions i les funcions del personal.
e) Ordenar els pagaments, de conformitat amb les atribucions que li hagin estat assignades pel Consell de
Govern i d’acord amb el que preveu l’apartat o) de l’article 8 dels presents Estatuts.
f) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci, segons les atribucions que li hagin estat assignades pel
Consell de Govern, d’acord amb el que preveu l’apartat h) de l’article 8 dels presents Estatuts.
g) Adscriure i traslladar el personal als diversos centres i dependències del Consorci, i proposar al
President el nomenament dels càrrecs.
h) Dirigir i inspeccionar els centres, els establiments, els serveis i les dependències del Consorci, exercintne la direcció superior i la de tot el personal, d’acord amb les directrius del Consell.
i) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions tecnològiques
adequades, així com per la conservació i el manteniment dels centres i de les seves instal·lacions i
equipaments.
j) Preparar la documentació que, per encàrrec del President, s’ha de sotmetre a consideració del Consell i
informar-lo de tot el necessari per a l’adequat exercici de les seves competències, particularment pel que
fa a la confecció i l’acompliment del pressupost anual.
k) Les altres que el Consell de Govern i el President li deleguin, dins de les seves respectives atribucions.
l) Formular a la Presidència les propostes que cregui oportunes en relació amb les matèries previstes a
l’article 15.2.
Capítol 3
Règim econòmic
Article 20
El Patrimoni del Consorci quedarà reflectit en el corresponent inventari, que consta en annex a aquests
Estatuts, i que revisarà i aprovarà anualment el Consell de Govern. D’aquest inventari restaran exclosos
els béns propietat de la Seguretat Social.
Article 21
Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels mitjans següents:
21.1 Ingressos procedents dels concerts amb les entitats gestores de la Seguretat Social, d’acord amb les
tarifes generals establertes.
21.2 Altres rendiments dels serveis que presti.
21.3 Aportacions realitzadesper les entitats consorciades. 21.4 Subvencions, ajudes, donatius i llegats.
21.5 Productes del seu patrimoni.
21.6 Qualssevol altres que puguin correspondre al Consorci, d’acord amb les Lleis.
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Article 22
22.1 El Consell de Govern aprovarà un pressupost anual d’ingressos i de despeses, abans del 31 de
desembre de cada any, per aplicar-lo a l’exercici econòmic següent.
22.2 En el pressupost es consideraran els conceptes següents:
a) Despeses de personal.
b) Despeses de béns corrents, de serveis, de manteniment i de qualsevol despesa d’explotació del
Consorci.
c) Amortitzacions.
d) Despeses d’inversió en béns immobles, instal·lacions, utillatge i altres béns de consum duradors,
necessaris per al millor desenvolupament i prestació de serveis hospitalaris, atenent en la distribució, com
a mínim, el manteniment dels nivells de qualitat de servei dels centres integrats.
22.3 El pressupost contindrà, així mateix, les corresponents previsions de finançament.
22.4 L’elaboració del pressupost, el règim comptable i d’intervenció i control econòmic s’adaptarà a les
disposicions vigents en la matèria i en el que determini la Generalitat de Catalunya.
22.5 Dins del primer trimestre de cada any, el Gerent elevarà al President del Consell proposta de Compte
d’Explotació de l’exercici anterior i l’Inventari-Balanç a 31/12. El Consell aprovarà els comptes i els
balanços dins el segon trimestre de l’exercici següent al de referència, i en donarà compte immediat a les
entitats consorciades.
22.6.1 El Consell decidirà l’aplicació de remanents de l’exercici, que en tot cas es consideraran ingressos
de l’exercici següent.
22.6.2 Cas que en l’explotació del Consorci una anualitat fos deficitària, les institucions consorciades
l’eixugaran, d’acord amb la proposta que formuli el Consell de Govern.
Capítol 4
Separació i dissolució
Article 23
23.1 El Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article
13 d’aquests Estatuts o per impossibilitat legal o material d’acomplir els seus objectius. En cap cas, la
dissolució voluntària no es produirà fins transcorreguts els cinc primers exercicis.
23.2 L’acord de dissolució determinarà la manera com s’hagi de procedir a la liquidació dels béns que
pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres o les instal·lacions existents, segons les directius
següents:
a) La Generalitat de Catalunya, d’acord amb els membres del Consell de Govern del Consorci, procedirà a
designar, a través de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, una Comissió liquidadora, constituïda
per tres pèrits de reconeguda solvència professional, no vinculada al Consorci en els cinc anys anteriors a
la seva designació, els quals elevaran a la Generalitat i a les restants entitats del Consorci una proposta
sobre el procediment per a la formalització de la dissolució, amb el còmput de l’actiu i el passiu per
determinar, si s’escau, el net patrimonial a repartir entre cadascuna de les entitats o institucions
consorciades, en funció d’una quota proporcional de participació determinada en base als següents
factors: per un costat, el valor actualitzat del patrimoni immobiliari aportador adscrit per cadascuna d’elles
al llarg de la vida del Consorci, tenint en compte la naturalesa i el caràcter de l’aportació o afecció; per
l’altra, les altres aportacions econòmiques o d’altre tipus de cadascuna de les entitats al llarg de la vida del
Consorci, exclosos els recursos del sistema de la Seguretat Social. Així mateix, la Comissió formularà
proposta d’adscripció del personal.
b) La divisió i l’adjudicació del patrimoni del Consorci a les diverses entitats que el componen hauran de
preservar, tant com sigui possible, la continuïtat de la gestió autònoma o consorciada de les instal·lacions
o els serveis assistencials o sanitaris en funcionament, per part de les entitats que així ho desitgin.
c) En cap cas el procés de dissolució o de liquidació del Consorci podrà suposar la paralització, la
suspensió o la no prestació dels serveis assistencials, sanitaris i docents, que aquest porti a terme. La
Generalitat podrà adoptar les mesures que estimi adients per garantir la continuïtat d’aquests serveis,
sens perjudici de mantenir el caràcter autònom del Consorci fins al moment de liquidar-lo o de dissoldre’l.
d) La constitució de la Comissió liquidadora no implicarà alteració en el funcionament dels òrgans del
Consorci, llevat de les atribucions previstes pel Consell de Govern als apartats e), h), i), k), l) i ll) de
l’article 8 dels presents Estatuts, que requeriran la fiscalització i l’aprovació ulterior per part del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
23.3 Una vegada transcorregut el termini assenyalat a l’apartat 1 del present article, la separació del
Consorci d’algun dels seus membres podrà realitzar-se amb un preavís de dos anys, sempre que, a judici
de la Generalitat, no siguin perjudicats els interessos públics generals que el Consorci representa, i que
l’entitat que se separa estigui al corrent dels seus compromisos i garanteixi la liquidació de les obligacions
aprovades fins al moment de la separació. En cas que la separació sigui aprovada, s’efectuarà la
liquidació parcial, seguint les mateixes normes establertes a l’apartat anterior.
Article 24
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D’acord amb el que disposa l’article 4 d’aquests Estatuts, el Consorci serà sotmès al Dret Públic i els seus
actes podran ser impugnats per via administrativa, d’acord amb les normes de la Llei de Procediment
Administratiu.
Article 25
Personal
25.1 El Consorci Hospitalari de Vic assumeix la continuïtat empresarial, amb respecte a tots els drets i
deures de la Fundació de l’Hospital de la Santa Creu de Vic referents al personal que s’incorpori al
Consorci en el moment de la seva constitució.
25.2 La contractació de personal per part del Consorci serà de tipus laboral, sens perjudici que l’Institut
Català de la Salut cobreixi, si s’escau, amb personal propi, respectant el seu estatut, les places que
corresponguin. També és procurarà que les altres places, si és procedent, siguin cobertes per personal
sanitari excedentari d’altres centres de l’àrea.
Disposició transitòria
El primer exercici es tancarà, a tots els efectes i, en particular, als de caràcter econòmic i comptable, el 31
de desembre de l’any de constitució del Consorci.
Disposicions finals
-1 A iniciativa del Departament de Sanitat i Seguretat Social, el Consell de Govern del Consorci es
constituirà en el termini d’un mes, a comptar des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya dels presents Estatuts.
-2 La gerència del Consorci haurà de designar-se en el termini d’un altre mes, a comptar des de la
constitució del Consell de Govern.
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DECRET 155/2003, de 23 de juny, de modificació dels Estatuts del Consorci Hospitalari de Vic.
(Pàg. 13458)

DECRET
155/2003, de 23 de juny, de modificació dels Estatuts del Consorci Hospitalari de Vic.
Mitjançant el Decret 302/1986, de 9 de setembre (DOGC núm. 758, de 27.10.1986), es va crear el
Consorci Hospitalari de Vic, entitat jurídica pública de caràcter institucional integrada per la Generalitat de
Catalunya i la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, per possibilitar la posada en funcionament
d'un centre hospitalari de caràcter general en aquesta ciutat que prestés assistència sanitària a una àrea
d'influència constituïda per les comarques d'Osona i del Ripollès.
Pel Decret 107/1990, de 3 de maig (DOGC núm. 1292, de 16.5.1990), es va modificar l'article 9.1 dels
Estatuts pels quals es regeix el Consorci, per tal de garantir la representació adequada de les entitats
consorciades dins l'òrgan de govern superior del Consorci.
L'Ordre SSS/172/2002, de 17 de maig, per la qual s'estableix una prova pilot per a la implantació d'un
sistema de compra de serveis de base poblacional (DOGC núm. 3645, de 29.5.2002), ha inclòs Osona
entre els àmbits geogràfics on és d'aplicació aques ta prova pilot. La compra de serveis de base
poblacional requereix que totes les entitats proveïdores d'aquest àmbit geogràfic portin a terme una
actuació coordinada per tal d'assolir una prestació integral dels serveis que demani la població de la
comarca d'Osona. Això, juntament amb l'experiència assolida en aquests anys de funcionament del
Consorci, ha palesat la conveniència d'introduir la figura del conseller delegat dins dels òrgans de govern i
administració del Consorci Hospitalari de Vic, la qual cosa implica la modificació parcial dels estatuts del
Consorci Hospitalari de Vic.
En aquest sentit, el Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic, en la reunió celebrada el dia 2
d'abril de 2003 ha acordat la modificació dels seus Estatuts, amb el quòrum requerit a l'efecte; acord que
ha estat ratificat pel patronat de la Fundació de l'Hospital de la Santa Creu de Vic, en data 8 de maig de
2003.
Atès el que disposen els articles 9.1 i 17 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 55 de la llei 13
/1989, de 14 de desembre d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social i, d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1
Es modifica l'article 7 dels Estatuts del Consorci Hospitalari de Vic, aprovats pel Decret 302/1996, de 9 de
setembre, modificats parcialment pel Decret 107/1990, de 3 de maig, que queda redactat de la manera
següent:
"Article 7
"El Govern i l'Administració del Consorci corresponen als òrgans següents:
"a) El Consell de Govern.
"b) El president o la presidenta.
"c) El vicepresident o la vicepresidenta.
"d) El conseller delegat o la consellera delegada.
"e) El o la gerent."
Article 2
S'introdueix un article 16 bis en els Estatuts del Consorci Hospitalari de Vic, aprovats pel Decret 302/1996,
de 9 de setembre, modificats parcialment pel Decret 107/1990, de 3 de maig, amb la redacció següent:
"Article 16 bis
"16.1 El conseller delegat o la consellera delegada és nomenat o nomenada pel Consell de Govern,
d'entre les vocalies de les quals es compon el Consell. El conseller delegat o la consellera delegada, com
a càrrec d'alta direcció, mantindrà amb el Consorci Hospitalari de Vic una relació d'ocupació de naturalesa
laboral i de caràcter especial, que es regirà pel contracte de treball pertinent i les disposicions que siguin
d'aplicació. El conseller delegat o la consellera delegada exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva i
restarà sotmès al règim d'incompatibilitats vigents.
"16.2 El cons eller delegat o la consellera delegada exercirà les funcions següents:
"a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se com a conseller delegat o consellera
delegada amb les administracions públiques, sens perjudici de la representació institucional del CHV que
té la Presidència.
"b) Proposar al Consell de Govern els plans estratègics d'actuació del Consorci.
"c) Coordinar la prestació dels serveis que, en els diferents nivells assistencials, ha de prestar el Consorci,
d'acord amb el que estableix l'article 2 d'aquests Estatuts.
"d) Atorgar poders amb les facultats que detalli, d'entre les que li corresponen, i donar-ne compte al
Consell de Govern.
"e) Exercir qualsevol altra funció que li encomani expressament o li delegui el Consell de Govern."
Disposició final
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Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 23 de juny de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Pomés i Abella
Conseller de Sanitat i Seguretat Social
(03.167.027)

