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TITOL I .- DENOMINACIÓ, DOMICILI, OBJECTE SOCIAL I DURACIÓ.
Article 1.
Sota la denominació CONSORCI DE SALUT I D’ATENCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, SOCIETAT
ANÒNIMA es constitueix, per transformació de la societat d’economia mixta de capital majoritàriament
públic, una societat mercantil de capital íntegrament públic que es regirà pels presents estatuts, i en allò
que no regulin aquests, per les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital, així com els preceptes de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, i el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, que resulten aplicables a les societats mercantils de capital íntegrament públic i constituïda
per a l’exercici d’activitats econòmiques.
Article 2.
El domicili social es fixa a 08022 Barcelona, Av. del Tibidabo núm. 21. Pot ésser traslladat dintre del
mateix terme municipal per acord del Consell d’Administració, així com pel mateix procediment poder
crear, suprimir o traslladar les sucursals, agències o delegacions que el desenvolupament de l’activitat de
la societat faci necessària”.
Article 3.

L’objecte social el constitueix:
a)

L’execució i gestió de serveis i activitats hospitalàries, sociosanitàries, assistencials, preventives, de
salut pública i salut comunitària, rehabilitadores, docents, d’investigació i coordinació en els àmbits
sanitari, social i, en general, d’atenció a les persones.

b)

L’estudi, projecció, promoció i realització de tota classe d’obres de construcció, millora,
conservació i ampliació de centres hospitalaris, d’atenció primària, sociosanitaris, residències
assistides, residències i, en general, qualsevol tipus de centre assistencial o d’acollida.

c)

L’adquisició, explotació i alienació de tota classe de terrenys i drets reals sobre els mateixos, la
seva urbanització i reparcel·lació.

d)

La tinença, administració, ús, arrendament i compra-venda d’edificis susceptibles d’albergar els
centres assistencials i residencials detallats a l’apartat b).

e)

La gestió i administració de serveis relatius a la formació, el desenvolupament dels
professionals en totes les seves modalitats i la prestació de serveis de formació a les empreses,
professionals, institucions i entitats relacionades amb els serveis de salut i els serveis socials.

f)

Els serveis de consultoria, de planificació, d’organització, d’explotació, d’administració, de gestió
i de desenvolupament de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, mitjançant la gestió
directa o indirecta, així com l’assessorament permanent o temporal a gerències i òrgans
directius de centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials i del sector públic en general,
inclòs el disseny i proposta de nous models de coordinació i relació de centres que incrementin
la seva eficàcia i eficiència.

g)

La realització d’estudis, jornades, conferències, treballs de recerca, consultoria, innovació i
investigació en l’àmbit de la salut, en l’àmbit de la farmàcia i del medicament i en l’àmbit dels
serveis socials, així com la realització d’assajos clínics en els centres sanitaris, sociosanitaris i
socials que directament o indirecta siguin gestionats en qualsevol de les seves modalitats.
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h)

L’assessorament, la consultoria i la prestació de serveis jurídics i tècnics en matèria de
protecció de dades, inclòs el servei de delegat de protecció de dades o el recolzament,
implementació de la normativa aplicable, realització d’auditories, elaboració d’anàlisi de riscos i
avaluacions d’impacte, informes tècnics així com qualsevol altre servei necessari per al
compliment de la normativa vigent en protecció de dades dels centres i serveis sanitaris,
sociosanitaris i socials i del sector públic en general.

i)

La prestació de serveis de control i qualitat assistencial, inclosos l’assessorament, l’avaluació,
l’elaboració de projectes i models, la tramitació d’autoritzacions sanitàries i socials i la promoció
de polítiques i iniciatives dirigides a l’excel·lència assistencial.

j)

L’assessorament jurídic i tècnic del sector públic i dels centres sanitaris, sociosanitaris i socials
en els àmbits del dret sanitari i dels serveis socials, del dret laboral i la negociació col·lectiva,
del dret civil i mercantil, del dret tributari i l’assessorament financer, del dret administratiu en
general i la contractació pública en particular, l’assistència i secretaria d’òrgans de govern, i
qualsevol altra matèria de naturalesa legal que els pugui afectar.

k)

L'assessorament, la consultoria i la prestació de serveis en l'àmbit de la comunicació, inclosos
l’elaboració d'estudis sobre l'estat de la comunicació, assessorament als equips de comunicació
i acompanyament en els processos de selecció de professionals de la comunicació. La
prestació de serveis o la gestió integral de serveis relacionats amb comunicació que, de manera
enunciativa i no limitativa, es poden correspondre amb l’organització de jornades, funcions de
gabinet de premsa, maquetació i disseny de documents, el recull de premsa, la creació de la
imatge corporativa, la creació de pàgines web, l’elaboració i gestió de nous canals de
comunicació i els serveis relacionats amb les xarxes socials.

La Societat podrà realitzar totes aquelles operacions connexes, necessàries i conseqüents de les
pròpies de l’esmentada.
L’objecte social podrà realitzar-se per la Societat de manera directa i indirecta, mitjançant la participació
en altres societats d’idèntic o anàleg objecte, subscrivint accions o participacions en la fundació o
augment de capital, o adquirint-les per qualsevol títol.
Els serveis relatius a l’objecte social que els poders adjudicadors que participen directament o indirecta
al capital de la Societat puguin formalitzar a l’empara de l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, s’encarregaran a les entitats participades que reuneixin la consideració de mitjà propi en els
termes establerts als estatuts de la Societat i de les entitats participades.
Article 3 bis.

La Societat es configura com l’entitat en el si de la qual s’exercirà el control conjunt de les entitats
que en depenen i que s’identifiquen com a mitjà propi.
El control s’exercirà mitjançant un òrgan de caràcter tècnic i operatiu denominat Comitè de Control
Conjunt de Mitjans Propis del CSC.
Aquest òrgan estarà composat per un representant del Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya i per representants dels poders adjudicadors associats al mateix i, per tant, accionistes
directes o indirectes de la Societat. Cada representant podrà representar a més d’una entitat, si així
es decideix en els termes de l’article 32.4.a.1r. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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El Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC exercirà de forma directa i conjunta una
influència decisiva sobre els objectius estratègics i decisions significatives de les entitats
identificades com a mitjà propi, en els termes previstos a l’article 32.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, sens perjudici de les competències dels òrgans de
govern estatutaris de la Societat i dels mitjans propis participats que complementen l’exercici del
control conjunt.
Les competències del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC seran, de manera
enunciativa i no limitativa, les següents:
-

Definir amb caràcter vinculant els objectius estratègics i també els objectius operatius més
significatius de les entitats que són mitjà propi.

-

Definir amb caràcter vinculant les línies d’activitat de les entitats que són mitjà propi (obertura,
clausura, reorientació), així com quina dotació de recursos i pressupost haurà de tenir cada línia
d’activitat i quina organització per a dur a terme l’activitat corresponent.

-

Decidir amb caràcter vinculant sobre el nomenament i cessament de directors de línies
d’activitat de les entitats que són mitjà propi, a proposta del Director General de cada entitat.

-

Proposar els representants dels òrgans de govern de les entitats participades que ostentin la
condició de mitjà propi.

-

Aprovar, com a mínim anualment, amb caràcter vinculant les tarifes per a totes les activitats que
realitzin les entitats que són mitjà propi.

-

Verificar anualment el compliment dels requisits legals per a ser mitjà propi per part de les
entitats que són identificades com a tal i emetre un informe anual de conformitat. En el cas que
alguna de les entitats perdi la condició de mitjà propi per incompliment sobrevingut d’algun dels
requisits, adoptar la decisió amb caràcter vinculant sobre com ha de procedir aquesta entitat i
impulsar les accions oportunes.

-

Impulsar i definir les modificacions estatutàries relatives a la condició de mitjà propi de les
entitats que reuneixen aquesta condició o que han de deixar de ser-ho, amb caràcter previ i
preceptiu a la seva aprovació per part de l’òrgan competent de cada entitat.

-

Verificar anualment la disponibilitat de mitjans suficients per part de les entitats que són mitjà
propi i donar instruccions vinculants sobre l’increment o reducció de recursos humans i
materials.

-

Fiscalitzar l’activitat realitzada per part les entitats que són mitjà propi, donar instruccions
vinculants al respecte i emetre un informe anual de fiscalització d’activitat.

-

Fiscalitzar la cobertura de costos i el resultat per línia d’activitat per part de les entitats que són
mitjà propi i emetre un informe anual de cobertura de costos. En cas que no es cobreixin costos,
adoptar decisions vinculants per a solucionar aquesta situació i tenir-ho en compte a efectes de
la nova aprovació de tarifes.

-

Qualsevol decisió significativa o rellevant en relació als mitjans propis i la seva organització,
funcionament i activitat.

-

Crear comitès de treball per a delegar en aquests el treball, estudi i proposta d’actuació i d’acord
sobre qualsevol dels aspectes relacionats anteriorment respecte d’una o diverses de les entitats
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que són mitjà propi. L’acord sobre qualsevol dels àmbits relacionats en el llistat, a proposta
d’algun d’aquests comitès de treball, només podrà ser adoptat pel comitè de control conjunt de
mitjans propis.
-

Totes aquells funcions no previstes anteriorment i que siguin necessàries per a exercir
directament una influència decisiva sobre els objectius estratègics i sobre les decisions
significatives dels mitjans propis participats.

El funcionament del Comitè es podrà regular mitjançant una instrucció que haurà de ser aprovada
per la Junta General de la Societat.
Article 4.
La duració de la Societat s’estableix amb caràcter indefinit a partir de la data de l’acord de transformació en
societat de capital íntegrament públic, havent començat originàriament les seves operacions el dia de
l’atorgament de l’escriptura de constitució, amb subjecció a allò que disposa de la Llei de Societats de
Capital.
TITOL II .- CAPITAL SOCIAL I ACCIONS
Article 5.
El capital social el constitueix la quantitat de TRES MILIONS CINC-CENTS TRETZE MIL EUROS
(3.513.000 €) dividit en 3.513 accions nominatives de MIL EUROS de valor nominal cadascuna,
numerades correlativament de l’1 al 3.513, ambdues incloses i totalment subscrites i desemborsades.
Les accions estaran representades per títols nominatius que seran emesos per la societat. La societat
emetrà títols múltiples pels propietaris de més d’una acció, que seran canviats pels títols individuals que
tingueren.
La societat portarà un Llibre Registre a on constarà el número de les accions i les dades del titular de les
mateixes. La societat només reputarà accionista a qui es trobi inscrit en l’esmentat llibre.
Qualsevol accionista que ho sol·liciti podrà examinar el Llibre Registre.
Cada acció confereix al seu titular la condició de soci amb tots els drets inherents a aquesta condició.
Article 6.
En tota transmissió d’accions hauran d’acomplir-se els següents requisits: l’accionista que es proposi
transmetre les seves accions o alguna d’elles, haurà de comunicar-ho per escrit, determinant la
numeració, preu i comprador, amb indicació del seu domicili, al Consell d’Administració, el qual, a la
vegada i en el termini de deu dies naturals, haurà de notificar-ho a tots i cadascun dels accionistes en el
seu domicili. Dintre dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als accionistes, podran
aquests optar a l’adquisició de les accions, i si fossin varis els que exercitessin aquest dret, es distribuiran
entre ells a proporció de les accions que posseeixin, i en el cas que hi hagi excedents de la divisió,
s’atribuiran a l’optant titular de major nombre d’accions. Transcorregut aquest termini, la Societat podrà
adquirir les accions per ella mateixa en la forma legalment permesa. Per a l’exercici d’aquest dret
d’adquisició preferent, el preu de compra, en cas de discrepància, serà el que determini un auditor extern
designat per mutu acord de les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol de
les parts, pel Registre Mercantil del domicili social. La Societat no reconeixerà cap transmissió d’accions
que no es subjecti a les normes establertes en aquest article, ja sigui voluntària, litigiosa o per apremi,
observant en aquest dos darrers casos el que determina l’article següent.
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Article 7.
El mateix dret d’adquisició preferent tindrà lloc en el cas d’adjudicació en procediment judicial,
extrajudicial o administratiu d’execució, iniciant-se el còmput dels terminis des del moment en què el
rematant o adjudicatari comuniqui l’adquisició a l’òrgan d’administració.
En els casos del present article, per a rebutjar la inscripció de la transmissió en el Llibre-Registre
d’accions nominatives, la Societat haurà de presentar a l’ofertant un o varis adquirents de les accions,
que hauran de ser els accionistes que hagin manifestat la seva voluntat d’adquirir-les, o, en el seu
defecte, oferir-se a adquirir-les la mateixa societat pel seu valor real en el moment en què va ser
sol·licitada la inscripció, entenent-se per tal el que determini un auditor extern designat per mutu acord de
les parts i, en el seu defecte, un auditor designat, a sol·licitud de qualsevol interessat, pel Registrador
Mercantil del domicili social.
Article 8.
L’amortització de les accions subscrites pels particulars i, conseqüentment, representatives del capital
privat de la companyia, es durà a terme en base a les següents normes:
1.

En la distribució de beneficis i la constitució de fons de reserva s’atendran a les disposicions en vigor
i, en especial, se seguirà el següent ordre:
a)
b)

c)
d)

Constitució del fons de reserva legal.
Constitució d’un fons de reserva especial, a fi d’amortitzar les accions representatives de capital
privat, l’efectivitat del qual i fins a on ha de cobrir podrà ser acordat per la Junta General i, en tot
cas, ho haurà de ser efectivament i amb la seva totalitat, si s’acordés la dissolució de la societat.
Aquestes accions hauran de ser amortitzades amb preferència a altres comptes de passiu, si el
citat fons de reserva fos insuficient.
La constitució de reserves voluntàries que acordi la Junta General.
El romanent, si n’hi hagués, serà repartit entre els socis de manera i en les condicions que acordi
la Junta General.

2.

D’altra banda, de conformitat amb el que estableix l’art. 289.4 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, per a l’amortització de les accions representatives del capital privat, al
temps de dissolució de la societat caldrà preveure en el balanç de liquidació un compte de
disponibilitat a aquest fi el qual, afegit al fons de reserva de la referida amortització, representi el
valor de les participacions en funció del balanç i, en el seu cas, dels beneficis de la societat en els
darrers cinc anys.

3.

En tot cas, per a la determinació del nombre de participacions representatives de capital privat
s’estarà al que resulti del Llibre de Registre de Socis.

Article 9.
Les transmissions de accions representatives de capital social i qualsevol acord societari que comporti
una alteració del percentatge de participació del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya al
capital de la societat, requeriran en tot cas la seva autorització.
TITOL III.- ORGANS DE LA SOCIETAT.
Article 10.
La direcció i administració de la societat correspon als òrgans següents:
a) La Junta General
b) El Consell d’Administració.
c) La Direcció General
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SECCIO PRIMERA. LA JUNTA GENERAL
Article 11.
La Junta General, legalment constituïda, és l’òrgan sobirà de la societat, i els seus acords adoptats de
conformitat amb els estatuts i la Llei seran obligatoris per a tos els seus membres, inclòs els absents,
dissidents o els que s’abstinguin de votar, salvant en el seu cas els drets d’impugnació i separació.
Respecte a convocatòria, quòrum d’assistència i de majoria, requisits d’assistència i celebració, drets
d’informació de l’accionista, efectes i impugnació dels seus acords, s’estarà al que disposa la Llei de
Societats de Capital en el que no es trobi previst als articles següents.
Actuarà com a president de la Junta General qui ho sigui del Consorci de Salut i d’Atenció Social de
Catalunya i com a vicepresident i secretari, el president i secretari del Consell d’Administració,
respectivament. En el cas que el president del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya i el
president del Consell d’Administració sigui la mateixa persona, actuarà com a vicepresident de la Junta
General el vicepresident del Consell d’Administració.
Afegir els següents quatre paràgrafs:
La Junta General serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu defecte,
mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació individual i
escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili de l’accionista que consti en la documentació
de la societat.
En cas de que es prevegi a la convocatòria d’una Junta General l’assistència a la mateixa per mitjans
telemàtics, el Consell d’Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i
modalitats d’exercici dels drets dels accionistes per permetre l’ordenat desenvolupament de la sessió.
L’assistència a la Junta General es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin degudament la
identitat de l’accionista o del seu representant si és tracta d’una persona jurídica.
Les comunicacions entre la Societat i els accionistes, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i
informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.
Article 12.
Les Juntes poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Universals. Serà Ordinària la Junta General que ha de
reunir-se necessàriament durant el primer semestre, per tal de censurar la gestió social i aprovar, si
s’escau, els comptes de l’exercici anterior, i resoldre sobre l’aplicació del resultat, sense perjudici de
poder resoldre sobre qualsevol altre assumpte de la seva competència. Tota Junta que no es sigui la
prevista anteriorment serà Extraordinària, i serà Universal quan es trobi vàlidament reunit tot el capital
social desemborsat i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració, sense necessitat de prèvia
convocatòria, i acordant l’ordre del dia.
Article 13.
Les actes de les Juntes Generals s’estendran en el corresponent llibre i seran signades pel president i
secretari.
Les certificacions de les actes seran lliurades pel secretari amb el vist-i-plau del president.
Article 14.
Seran facultats de la Junta General:
a) Designar, renovar, ratificar i separar els membres del Consell d’Administració i també fixar el seu
nombre concret dintre els límits establerts en els estatuts presents.
b) Censurar la gestió social i aprovar els comptes.
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fixar, si s’escau, la retribució dels consellers.
Modificar i interpretar els estatuts socials.
Augmentar i disminuir el capital social
Emetre obligacions simples o hipotecàries.
Acordar la fusió, transformació i dissolució de la societat.
La resta que la Llei de Societats de Capital atribueix a la Junta General.

La Junta General no podrà impartir instruccions als òrgans d’administració ni sotmetre a la seva
autorització prèvia l’adopció d’acords relatius a la gestió de la Societat.
SECCIÓ SEGONA. EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ.
Article 15.
La representació de la societat, en judici o fora d’ell, correspon al Consell d’Administració, així com la
direcció i administració de la mateixa amb les facultats que s’estableixen en aquests estatuts i a la Llei.
Article 16.
El Consell d’Administració estarà compost pel president, dos vicepresidents i un nombre vocals que no
sigui inferior a tres ni superior a vint-i-cinc, els quals seran nomenats per la Junta General.
Article 17.
La vigència del càrrec de conseller de la societat té la durada màxima de quatre anys, podent ésser
reelegits per període d’igual durada.
Article 18.
El càrrec de conseller serà gratuït, excepte el càrrec de president del Consell d’Administració, el qual
percebrà una retribució fixa que determinarà la Junta General. En tot cas, els consellers tindran dret a ser
rescabalats per les despeses suportades per raó de l’exercici del càrrec.
Article 19.
Presidirà el Consell el membre que el propi Consell nomeni com a president. El Consell designarà el
vicepresident primer i el vicepresident segon: el vicepresident primer tindrà com a funció la de substituir al
president, sempre que aquest ho ordeni o quan, pel que fos, no sigui possible la seva assistència o
actuació. El vicepresident segon substituirà al president quan per la raó que fos, no sigui possible fer-ho
al vicepresident primer.
El Consell nomenarà a un secretari i a un vicesecretari, els quals podran ser o no consellers; en el darrer
cas tindran veu però no vot. El secretari i el vicesecretari, inclòs en el supòsit que no siguin consellers,
tindran facultats per certificar sempre amb el vistiplau del president o en el seu cas del vicepresident i
elevar a públics acords socials.
Article 19 bis.
El Consell proposarà els representants de la Societat a les entitats en que aquesta participi amb caràcter
previ al nomenament per part dels òrgans de govern competents de les esmentades entitats. En els
casos que, per motius justificats, no s’hagin proposat amb caràcter previ al seu nomenament, el Consell
podrà ratificar els representants nomenats amb posterioritat.
En el cas de les entitats participades que ostentin la consideració de mitjà propi, es tindrà en compte la
proposta de representants que traslladi el Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC al
Consell d’Administració.
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Article 20.
El Consell es reunirà quan el convoqui el president, per iniciativa pròpia o a petició de tres consellers, i es
constituirà vàlidament quan concorrin, presents o representats, la meitat més un dels seus membres. La
representació es conferirà mitjançant carta dirigida al president.
En tot cas el Consell d’Administració s’haurà de reunir com a mínim cada tres mesos.
Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels vots assistents a la reunió, presents o representants. En
cas d’empat, el vot del president es diriment. En tot cas tots aquells acords que comportin la delegació
permanent de facultats atribuïdes al Consell d’Administració hauran de comptar amb el vot favorable de
dos terços dels components del Consell.
La votació per escrit i sense sessió sols serà admesa quan cap dels consellers s’oposi a aquest
procediment.
El Consell d’Administració serà convocat mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu
defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació
individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la
documentació de la Societat.
En cas de que es prevegi a la convocatòria d’un Consell d’Administració l’assistència a la mateixa per
mitjans telemàtics, el mateix Consell d’Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis,
formes i modalitats d’exercici dels drets dels consellers per permetre l’ordenat desenvolupament de la
sessió.
L’assistència al Consell d’Administració es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin
degudament la identitat del conseller.
Les comunicacions entre la Societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i
informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.
Article 21.
El Consell d’Administració podrà portar a terme tot el que es trobi comprès dins l’objecte social, així com
exercitar totes aquelles facultats que no estiguin expressament reservades a la Llei o en aquests estatuts
a la Junta General.
Article 22.
El Consell d’Administració, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels seus components, podrà
delegar amb caràcter indefinit, mentre no s’acordi la seva revocació per igual majoria o cessament en el
seu càrrec de Conseller, les facultats esmentades a l’article anterior, en tot o en una part, i amb els
condicionaments i limitacions que cregui pertinents, en un o més dels seus membres en qualitat de
conseller delegat, a excepció d’aquelles facultats que legalment siguin indelegables.
Article 23.
El Consell d’Administració podrà designar una Comissió Executiva que serà nomenada d’entre els seus
membres.
Aquesta Comissió Executiva estarà composada per un mínim de 3 i un màxim de 5 consellers.
L’acord de constitució de la Comissió Executiva i de nomenament dels consellers que l’hagin de
composar haurà de ser pres amb el vot favorable de les dues tercers parts de membres del consell.
Seran facultats de la Comissió Executiva totes aquelles legalment i estatutària delegables pel Consell
d’Administració.
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La Comissió Executiva serà convocada mitjançant anunci publicat al lloc web corporatiu o, en el seu
defecte, mitjançant comunicació per via telemàtica o per qualsevol altre procediment de comunicació
individual i escrita que deixi constància de la seva recepció al domicili del conseller que consti en la
documentació de la societat.
En cas de que es prevegi a la convocatòria d’una Comissió Executiva l’assistència a la mateixa per
mitjans telemàtics, el Consell d’Administració haurà de descriure a la convocatòria els terminis, formes i
modalitats d’exercici dels drets dels consellers per permetre l’ordenat desenvolupament de la sessió.
L’assistència a la Comissió Executiva es podrà realitzar per mitjans telemàtics que garanteixin
degudament la identitat del conseller.
Les comunicacions entre la Societat i els consellers, inclosa la remissió de documents, sol·licituds i
informació, es podran realitzar per mitjans electrònics i/o a través del lloc web corporatiu.
Article 24.
El Consell d’Administració retrà anualment al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya una
memòria i un compte de la seva gestió
Article 24 bis.
En compliment del deure de lleialtat al que està subjecte, el conseller haurà d’evitar les situacions de
conflicte d’interès entre ell, o les persones amb qui tingui una vinculació, i la Societat, comunicant
l’existència d’aquest conflicte al Consell d’Administració.
El deure de lleialtat, el deure d’evitar les situacions de conflicte d’interès i el règim de dispensa dels
mateixos es correspon amb el previst a la Llei de Societats de Capital.
SECCIÓ TERCERA. LA DIRECCIO GENERAL.
Article 25.
El director general serà designat pel Consell d’Administració, a proposta del president, especificant
l’acord de nomenament les seves facultats, la remuneració, la duració i la resta de condicions. L’acord de
nomenament haurà de comptar, per la seva aprovació, amb el vot de dues terceres parts dels membres
del Consell d’Administració. El director general no serà necessàriament membre del Consell
d’Administració. L’atorgament de les facultats haurà de realitzar-se mitjançant escriptura notarial de
poder.
El director general assistirà amb veu però sense vot, a les reunions del Consell d’Administració i , quan es
consideri oportú, a les de la Junta General.
Article 26.
El director general tindrà com a funcions:
a) L’execució dels acords del Consell d’Administració.
b) La direcció i inspecció dels serveis i activitats de la societat.
c) El comandament immediat del personal.
d) L’assistència tècnica a la resta d’òrgans de la societat.
e) La presidència del Comitè de Control Conjunt dels Mitjans Propis del CSC.
f) Les altres funcions que es determini a l’acord de nomenament o que posteriorment l’hi siguin
conferides per escriptura notarial de poder.
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TITOL IV. EXERCICI ECONÒMIC I APLICACIÓ DEL RESULTAT.
Article 27.
L’exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de desembre de cada any,
llevat del primer exercici que començarà el moment de constitució de la societat.
Els llibres de comptabilitat seran legalitzats al Registre Mercantil corresponent al lloc del domicili social.
Article 28.
Dintre els tres primers mesos de cada any el Consell d’Administració formularà els comptes anuals
(Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys i la Memòria explicativa), l’informe de Gestió i la proposta
d’aplicació de resultats. Aquests documents hauran d’estar signats per tots els membres del Consell
d’Administració.
Article 29.
Dintre del mes següent a l’aprovació dels comptes anuals, juntament amb la certificació acreditativa de
dita aprovació i aplicació de resultat, hauran de ésser presentats per ser dipositats al Registre Mercantil
tal com estableix la Llei.
Article 30.
Les utilitats anuals tindran com a aplicació primordial la cobertura de les despeses generals, interessos,
impostos i contribucions, amortitzacions i sanejaments de tota partida que vingui a minorar l’actiu social.
Es determinarà també en el seu cas la quantitat que a proposta del Consell d’Administració estimi la
Junta convenient destinar a fons de reserva, sens perjudici del que legalment s’hagi de destinar a
reserves obligatòries i al romanent, en el seu cas, se l’hi donarà l’aplicació que la Junta acordi, dins els
límits legals.
Article 31.
El Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya exercirà la funció interventora, de control financer i
eficàcia dels serveis que presti la societat d’acord amb el que estableix la legislació d’hisendes locals.
TITOL V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
Article 32.
La societat es dissoldrà per les causes legalment previstes. En l’acord de dissolució de la societat, la
Junta General regularà amb tot detall la manera de portar a efecte la liquidació.
Article 33.
En cas de dissolució la liquidació quedarà a càrrec del Consell d’Administració; en el supòsit de què el
mateix estigui format per un número parell de consellers, la Junta General nomenarà un nou liquidador
per adequar-lo a la composició legal.
TITOL VI .- ARBITRATGE
Article 34.
Qualsevol dubte, qüestió o diferència que pogués sorgir entre els socis, arran de l’abast, interpretació,
aplicació, execució o compliment dels Estatuts socials, en les relacions entre la Societat i els socis i entre
aquests per la seva condició de tals, tant durant la vigència de la Societat com en període de la seva
dissolució, i en la mesura en que ho permetin les disposicions vigents seran inexcusablement sotmeses
al procediment arbitral regulat per la normativa d’arbitratge en vigor i en especial a l’arbitratge institucional
del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per a l’Arbitratge, al que se li encarrega la
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designa de l’àrbitre o àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la
decisió arbitral.
Queden expressament excloses de la submissió a l’arbitratge les següents matèries:
La impugnació dels acords socials adoptats per l’Assemblea o pel Consell d’Administració.
La convocatòria judicial de l’Assemblea en els supòsits previstos legalment.
Les accions social i individual de responsabilitat contra els administradors, i
aquelles altres qüestions que no siguin de lliure disposició.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA.
Els encàrrecs a mitjà propi que la Societat estigui executant, donada la condició de mitjà propi que reunia
en el moment de la formalització, podran ser conclosos per ella mateixa en els termes previstos a l’article
32.5 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sens perjudici que el poder
adjudicador acordi la cessió de l’encàrrec o formalitzar-ne un de nou amb un mitjà propi participat per la
Societat.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.
No podran ocupar càrrecs als òrgans socials les persones que ho tinguin prohibit segons el que
estableixen les disposicions de la Llei de Societats de Capital i la legislació aplicable en matèria
d’incompatibilitats.
Segona.
En el termini màxim d’un any el Consell d’Administració haurà d’elevar a la Junta General una proposta
d’actualització del Codi Ètic i del Codi de Bon Govern de la Societat.

12

