CONVENI

Pel qual la Generalitat de Catalunya s'incorpora al Patronat de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau i es regulen les obligacions mútues entre les tres entitats
que hi són representades.

Barcelona, 27 de juliol de 1990

Barcelona, a 27 de Juliol de mil nou-cents noranta

REUNITS

El Molt Honorable Senyor Jordi Pujol i Soley, President de la Generalitat de
Catalunya.

L’Excel·lentíssim Senyor Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de I'Ajuntament de
Barcelona.

L’Excel·lentíssim i Reverendíssim Monsenyor Ricard Maria Carles i Gordó,
Arquebisbe de Barcelona.

EXPOSEN

Les lletres apostòliques del Papa Benet XIII sancionaren l'any 1401 l'acord assolit
entre el Bisbe i el Capítol Catedralici, d'una banda, i el Consell de Cent, rector de la
ciutat de Barcelona, d'altra banda, els quals, com a institucions representatives de la
ciutat, recolliren la iniciativa del poble de Barcelona d'unir en un sol hospital, sota la
denominació d’Hospital de la Santa Creu, diferents establiments hospitalaris aleshores
existents.

Les finalitats caritatives i filantròpiques que en motivaren la constitució, i que tant
honoren el poble de Barcelona, han comportat que al llarg dels segles l’Hospital hagi
estat beneficiari d'una munió de donatius, llegats i ajuts per part dels ciutadans,
identificats secularment amb l'altruista Institució.

Mereix una menció especial per la seva importància el llegat del Sr. Pau Gil i Serra,
que a la primeria d'aquest segle permeté la instal·lació de l'Hospital en el seu
emplaçament actual, tot adoptant la denominació d'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau.

Entre els trets distintius de l'assistència sanitària prestada per la Institució, en destaca
l’alt grau d’eficiència d’una medicina practicada de conformitat amb els principis ètics
de l’humanisme cristià i de les normes morals de l’Església Catòlica. Aquesta línia
d’actuació, que hom pot atribuir presumiblement als fundadors, d'acord amb la seva
personalitat i amb les circumstàncies socials i religioses de l'època de l'atorgament, ha
estat la constant d'actuació seguida a l'Hospital al llarg de tota la seva història.

A més de la finalitat altruista que, com hem dit anteriorment, tantes adhesions ha
suscitat, l'encert dels fundadors es plasma també en l'atorgament de la carta
fundacional de l'any 1401, la redacció de la qual, alhora precisa i flexible, n'ha fet un
instrument jurídic útil i eficaç per regular el funcionament de l'Hospital durant més
de cinc segles, servint els objectius fundacionals amb independència de les
fluctuacions polítiques i de les circumstàncies canviants.

En darrer terme, hom pot ben dir que l'estabilitat històrica de l'Hospital resideix en
l'acord de voluntats de les Institucions fundadores, l’Església i l’Ajuntament de
Barcelona, que, com a intèrprets secular, amb criteris apartidistes, de la voluntat del

poble de Barcelona, i fidels servidors d’aquesta voluntat, continuen dotant de saba
nova l’acord fundacional.

El mateix concert de voluntats feu possible que en data 31 de juliol de 1978 es signés
un Acord entre les Institucions fundadores i la Generalitat de Catalunya, pel qual
s'adaptava el pacte fundacional a les circumstàncies del moment, mitjançant la
constitució d'una Junta de Govern que assumeix les funcions de govern, gestió,
organització i administració de l'Hospital, en la qual hi estan representades les tres
entitats.

Actualment, l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau és una Fundació Benèfico-Privada
sense ànim de lucre. La censura de la seva gestió correspon a les Institucions
integrades en el Patronat, i el seu àmbit d'actuació transcendeix de molt el terme
estricte de la ciutat de Barcelona, s'estén per tota la geografia catalana i ni tan sols
s'exhaureix dins de Catalunya, tot això com a conseqüència del prestigi assolit per
l'Hospital, la mobilitat social, i el concepte modern de la sanitat com a dret dels
ciutadans. Per tant, és adient, i està d'acord amb el context social actual, instrumentar
la participació institucional de la Generalitat de Catalunya, com a representant legítim
de tots els ciutadans del país, incorporant aquesta Institució al Patronat de l'Hospital,
Molt Il·lustre Administració (M.I.A.), i regulant les obligacions mútues entre les tres
entitats que hi són representades.

Per a un futur que ja és immediat, el millor servei als valors altruistes, caritatius i
benèfico-assistencials de caràcter general que preveia la carta fundacional requereix
la construcció d'un nou centre hospitalari que es pretén realitzar sobre terrenys
propietat de l’Hospital, situats a la part alta del recinte actual.

La incidència del nou centre en el mapa sanitari, la quantia de la inversió necessària, i
l'assumpció de competències per part de la Generalitat de Catalunya com a màxim
responsable en matèria de sanitat dins del territori de Catalunya, ofereixen el marc
adequat per a un nou acord històric de col·laboració entre Institucions catalanes,
semblant a l'obtingut l'any 1401, que donà lloc al naixement de l'Hospital.

Aquest document deixa consignat que s'ha assolit l'acord i que gairebé sis segles
després, les finalitats que mogueren el nostre poble a impulsar la fundació del primer
Hospital continuen vigents.

En conseqüència, i mantenint íntegra la finalitat inspiradora de la voluntat fundacional
manifestada en l'acord i les Lletres Apostòliques de 1401, les entitats que subscriuen,
per unanimitat,

ACORDEN

Primer.- Que la Generalitat de Catalunya s'incorpora al Patronat de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (M.I.A) en condicions idèntiques a aquelles en què es troben
les entitats fundadores, assumint des d'aquest moment els drets i les obligacions
derivats de la seva incorporació.

Segon.- A aquests efectes, s'amplia la composició de la M.I.A de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau a 6 membres, dos dels quals seran designats pel President de
la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social,
amb les facultats i pel temps que amb caràcter general determina la carta fundacional
per a tots els membres del Patronat.

Tercer.- Reiterar i mantenir la potestat plena de la M.I.A. per regir, governar i
administrar l'Hospital, de conformitat amb la carta fundacional de 1401, amb aquest
Conveni i amb les altres disposicions que li siguin d'aplicació. La M.I.A. podrà delegar
les seves facultats amb l'extensió, temps, forma i a favor de les persones i organismes
que cregui convenient, i també revocar en qualsevol moment les delegacions
efectuades.

Quart.- La M.I.A. aprovarà el seu reglament de funcionament intern, en el qual s'haurà
de preveure que els acords s'adoptaran per majoria absoluta dels seus membres de
dret, llevat d'aquells que afectin als assumptes que tot seguit es relacionen,
l'aprovació dels quals requerirà el vot favorable i unànime de tots els membres.

a) El gravamen i/o disposició per qualsevol títol de béns immobles o de valors
mobiliaris.
b) La modificació del criteri segons el qual el producte de qualsevol disposició o
gravamen dels béns esmentats en el punt anterior haurà de ser destinat
necessàriament a inversió, i no a cobrir dèficits d’explotació; i que les rendes i
els fruits del patrimoni continuaran destinats íntegrament a les finalitats
benèfico-socials de la lnstitució, i no podran ser tampoc desviats per cobrir
dèficits de gestió hospitalària.
c) La destinació i la utilització dels diferents béns que componen el patrimoni
immobiliari i també la seva afectació als serveis sanitaris i, en el moment oportú,
la seva desafectació. En particular, haurà de ser objecte d’acord unànime el
règim, les condicions, la destinació i la utilització dels edificis i del patrimoni
immobiliari que integren el llegat històric del Sr. Pau Gil i Serra, que, en el futur,
podrien ésser desafectats de la seva destinació actual al servei sanitari, en
complir-se les previsions que més endavant s'estableixen. En cap cas però, no

es podrà alienar aquest llegat, ni cap altre que consti en el catàleg del Patrimoni
Artístic a entitats amb afany lucratiu.
d) La modificació del criteri de prestar assistència sanitària gratuïta a tots els
clergues i components d'ordes religiosos catòlics que resideixin a Catalunya, i
que no disposin d'una cobertura sanitària adient.
e) La utilització dels serveis o de les instal·lacions de la Institució per a qualsevol
practica, tècnica o actuació sanitària que, directament o indirecta, estigui en
contradicció amb els principis religiosos ètics, morals i benèfico-assistencials que
han caracteritzat l'Hospital des de la seva fundació, als quals s'ha fet referència
expressa en el preàmbul d'aquest Conveni.

Cinquè.- Procedir a la construcció, en terrenys de la part alta del recinte on és ubicat
l'Hospital, d'un nou centre hospitalari de dimensions adequades a les previsions del
Pla de Reordenació Hospitalària vigent i traslladar al nou centre els serveis sanitaris
corresponents.

Amb vista a coadjuvar el finançament necessari pera la construcció del nou centre,
s'adoptaran les mesures oportunes en relació a la part del Patrimoni no Artístic i que
sigui considerat de lliure disposició.

Sisè.- La Generalitat de Catalunya assumeix el compromís formal d'aportar, com a
dotació patrimonial a favor de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau aquella part dels
fons que calgui per fer realitat el projecte en el termini màxim de quatre anys des de la
seva aprovació amb els permisos corresponents, -la tramitació dels quals començarà
des d’aquest moment- (o aquell altre termini major que raonablement calgués, atès
l'import de la inversió i altres circumstàncies concurrents), la construcció, instal·lació i

completa posada en funcionament del nou centre esmentat en el punt anterior, i
també el trasllat dels serveis sanitaris que es presten en el centre actual. Per a
l'obtenció i el lliurament dels fons necessaris en el temps acordat, la Generalitat
s'obliga a realitzar les actuacions indispensables per tal d'habilitar o disposar
d'aquests fons de conformitat amb la Llei dins dels seus pressupostos.

Setè.- La M.I.A. delegarà, en el seu moment, les funcions de gestió i administració
dels serveis sanitaris a un nou ens amb personalitat jurídica i econòmica pròpia, en el
qual participaran les entitats signants amb els percentatges que s'acordin, i que
s'integrarà des del punt de vista sanitari en el Consorci d'Hospitals de Barcelona.

Vuitè.- El valor normatiu i d'obligació d'aquest conveni afecta no tan sols a aquest
conjunt de clàusules, sinó també al Preàmbul, que es considera aquí com a reproduït
en la seva integritat, amb una força d'obligació idèntica a la de les clàusules restants,
a més dels efectes addicionals de caràcter expositiu i interpretatiu que li siguin propis.

Novè.- Aquest Conveni resta sotmès a la condició suspensiva de la seva ratificació
per part del Capítol Catedralici, del Ple de l’Ajuntament i del Consell Executiu de la
Generalitat, dins el termini de noranta dies a comptar des d'aquesta data, la qual cosa
s'acreditarà mitjançant les certificacions corresponents en forma legal i que si no es
produeix en el termini indicat, comportarà la ineficàcia del Conveni. Al seu torn,
l’eventual incompliment, per part de la Generalitat del compromís assolit en el punt
sisè operarà com a condició resolutòria de la seva qualitat de Patró de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau i de la presència en la M.I.A. de les persones que hagi
designat.

Desè.- Hom reitera el caràcter de la Fundació Privada de beneficència particular, de
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. L'eventual modificació del present Conveni,
atès el seu rang, només serà possible per acord lliure, exprés i unànime, atorgat per la
plena representació de les tres entitats signants.

Onzè.- Queden derogats qualssevol acords i Convenis anteriors a allò que estableix
aquest Conveni Institucional.

I perquè així consti, ho signen per triplicat i a un sol efecte en el lloc i en la data
indicats a l'encapçalament.

Jordi Pujol i Soley
President de la
Generalitat de Catalunya

Pascual Maragall i Mira
Alcalde de
l’Ajuntament de Barcelona

Ricard Mª Carles i Gordó
Arquebisbe de
Barcelona

ANNEX AL CONVENI DE 27 DE JULIOL DE 1990

En virtut de l'acord novè, el Conveni subscrit en data 27 de juliol de 1990 pel President
de la Generalitat, l'Alcalde de Barcelona i l'Arquebisbe de Barcelona, pel qual la
Generalitat de Catalunya s'incorpora al Patronat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau i es regulen les obligacions mútues entre les tres entitats que hi són
representades, restava sotmès a la condició suspensiva de la seva ratificació per part
del Capítol Catedralici, del Ple de l'Ajuntament i del Consell Executiu de la Generalitat,
dins el termini de noranta dies a comptar des de l'esmentada data.

Mitjançant certificació de 27 de setembre de 1990, el Secretari del Capítol Catedralici
ha acreditat l'atorgament de la ratificació al precitat Conveni, sota la condició
resolutòria que l'acord quart. d), sigui suprimit en la seva redacció originaria i substituït
pel següent text:
"d) La modificació del manteniment del servei religiós que ha prestat i presta l'Església
Catòlica a l'Hospital, respectant el dret de llibertat religiosa dels malalts".

El Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va ratificar en la sessió de 28 de
setembre de 1990 el Conveni en els termes proposats a l'acord de ratificació del
Capítol Catedralici, segons ha certificat el Secretari General de l'Ajuntament en data
12 de febrer de 1991.

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat ha acordat igualment, en data 8
d'octubre de 1990, la ratificació del Conveni amb la modificació més amunt indicada,
segons consta a la certificació emesa el 25 d'octubre de 1990 pel Conseller de
Justícia, en funcions de Secretari del Govern.

S'escau ara, per tant, un cop acomplert el requisit que exigeix l’acord novè, esmentat
a l’inici d’aquest escrit, deixar constància de la nova redacció de l'epígraf d). de l'acord
quart del Conveni en els termes proposats pel Capítol Catedralici, i, a aquests efectes,
s’estén la present

DILIGÈNCIA, per la qual es fa constar que l'epígraf d). de l’acord quart del Conveni
subscrit en data 27 de juliol de 1990 pel President de la Generalitat, l'Alcalde de
Barcelona i l'Arquebisbe de Barcelona, pel qual la Generalitat de Catalunya
s'incorpora al Patronat de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i es regulen les
obligacions mútues entre les tres entitats que hi són representades, té la redacció
següent:

"d) La modificació del manteniment del servei religiós que ha prestat i presta l'Església
Catòlica a l'Hospital, respectant el dret de llibertat religiosa dels malalts".

Barcelona, 6 de març de 1991

El Secretari de la Molt Il·lustre Administració
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

