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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
ACORD GOV/128/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació i adaptació dels Estatuts del Consorci
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.
Mitjançant Decret 239/1996 de 5 de juliol es va autoritzar la constitució del Consorci Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer i es varen aprovar els seus estatuts.
Les institucions constitutives del consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
són l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de
Barcelona i aquest Consorci té per objecte el desenvolupament de la recerca en l’àmbit de les ciències
biomèdiques i l’agrupació de grups de recerca en biomedicina que desenvolupen llur tasca en l’àmbit de
Catalunya.
Mitjançant el present Acord, els estatuts de l’IDIBAPS s’adeqüen a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i específicament, al nou règim jurídic dels consorcis que
s’hi preveu a través de la disposició addicional vintena que s’afegeix a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. S’adscriu a la Generalitat
de Catalunya i es regeix pel règim pressupostari, comptabilitat i control aplicable a la Generalitat de Catalunya,
tenint en compte el règim jurídic específic d’aplicació als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) en
raó al seu règim d’autonomia i el règim específic que afecta el seu personal, en concret, la Llei 14/2001, d’1 de
juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació i la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres i
altra normativa d’aplicació específica als centres de recerca.
Els estatuts també s’ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa en relació amb el dret de separació del Consorci i la seva dissolució i
liquidació.
També es modifica el domicili que consta en els estatuts i es substitueix per l’actual domicili social de l’entitat,
s’actualitza la referència al Departament de la Generalitat que participa en aquest Consorci, s’introdueix de
forma específica i es regula la possibilitat de celebrar les sessions de la Junta de Govern mitjançant
videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels membres i
s’adapta el redactat de diversos articles a la normativa de finances públiques actualment vigent.
Atès el que disposa l’article 115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i l’article 26 o) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern;
Vist l’Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s’aproven criteris per a la creació, la modificació i la
supressió d’entitats participades per la Generalitat, per a la presa de participació i la desvinculació d’entitats
existents i per a la tramitació de determinades propostes d’acord del Govern relatives a fundacions,
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia i Coneixement, el Govern

Acorda:

-1 Aprovar els Estatus del Consorci Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i el seu
text íntegre, que figura a l’annex d’aquest Acord.

-2 Els Estatuts que consten a l’annex d’aquest Acord substitueixen els Estatuts publicats pel Decret 239/1996,
de 5 de juliol.
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-3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 4 d’agost de 2015

Jordi Baiget i Cantons
Secretari del Govern

Annex
Estatuts del Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Denominació i personalitat jurídica
1.1 El Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer és un consorci de caràcter voluntari i
de durada indefinida, creat a l'empara de 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 fi de desenvolupar la recerca en
l'àmbit de les ciències biomèdiques i d'agrupar grups de recerca en biomedicina que desenvolupen llur tasca en
l'àmbit de Catalunya.
1.2 El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública, dotada de personalitat jurídica plena
i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que necessiti per a
la realització dels seus objectius.

Article 2
Institucions constitutives
2.1 Les institucions constitutives del Consorci són:
a) La Generalitat de Catalunya
b) El Consorci Hospital Clínic de Barcelona
c) La Universitat de Barcelona
2.2 La participació de la Generalitat de Catalunya s'instrumentarà mitjançant el Departament competent en
matèria de recerca.
2.3 La Junta de Govern del Consorci podrà acordar l'ampliació de l'entitat amb la incorporació d'altres
institucions de naturalesa o finalitats afins a les consorciades, igualment interessades en les mateixes finalitats.
Nogensmenys, pot també decidir l'associació d'entitats de la referida naturalesa que vulguin establir formes
d'actuació coordinada, i, especialment, amb l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
En ambdós casos, serà necessari que l'acord consti establert en el corresponent document, el qual expressi les
condicions de la relació, les obligacions recíproques i la forma de preservar l'adequada representació de les
noves entitats en els òrgans de govern del Consorci, amb el benentès del respecte als presents Estatuts i al
que s’estableix a la normativa vigent.
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Article 3
Règim jurídic
3.1 El Consorci es regirà per aquests Estatuts, pel Reglament de règim intern que, si escau, aprovi la Junta de
Govern, i per les disposicions legals de caràcter general que li siguin d'aplicació.
3.2 Per raó de la seva personalitat i naturalesa jurídica pública, el règim d'impugnació dels seus actes serà el
de caràcter administratiu i li serà d'aplicació la via jurisdiccional també administrativa.
3.3 Les resolucions del director del Consorci podran ser impugnades davant la Junta de Govern, els acords de
la qual exhaureixen la via administrativa.
3.4 Les normes de caràcter civil, penal i laboral són aplicables al Consorci segons sigui la naturalesa dels seus
actes.
3.5 La contractació d'obres, serveis i subministraments seguirà la normativa reguladora de la contractació
pública aplicable a Catalunya i les normes pertinents que dicti la Junta de Govern.
3.6 El Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer resta adscrit a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el departament competent en matèria de Recerca.

Article 4
Objectius i finalitats
4.1 L'objectiu fonamental del Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer és el
desenvolupament de la recerca en l'àmbit de les ciències biomèdiques, especialment orientada a l'activitat
d'investigació bàsica i clínica.
4.2 Són finalitats específiques del Consorci:
a) La investigació i el desenvolupament relatius a les diverses especialitats de les ciències de la salut.
b) Contribuir a la resolució de problemes d'assistència sanitària.
c) Promoure la divulgació i la participació en activitats docents.
4.3 La Junta de Govern pot estendre les finalitats del Consorci a les que estiguin directament o indirecta
relacionades amb l'objectiu fonamental de l'entitat i no contradiguin aquests Estatuts.

Article 5
Seu
El domicili del Consorci queda establert a la ciutat de Barcelona, al carrer Rosselló 149-153.
Això no obstant, per acord de la Junta de Govern pot ser modificat el domicili i designades seus
complementàries.

Capítol 2
Òrgans de govern

Article 6
Òrgans de govern
6.1 El govern del Consorci queda atribuït, sens perjudici de les delegacions que acordi, als següents òrgans:
La Junta de Govern
El director
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6.2 La Junta de Govern està formada per dos representants de cadascuna de les institucions consorciades, els
quals nomenaran un president, un vicepresident i un secretari.
El director assisteix a la Junta de Govern amb veu i sense vot.
6.3 Les entitats associades podran nomenar dos representants a la Junta de Govern, si bé s’assegurarà que els
percentatges de representació de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic siguin les
adequades per tal de respectar el seu control efectiu en aquest òrgan, de conformitat amb el que acordin les
entitats consorciades i el que estableixi la normativa vigent.
6.4 La Junta de Govern ha de nomenar els membres del Consell Científic i ha de nomenar o contractar el
director del Consorci per tal d'exercir les facultats que consten detallades en aquests Estatuts.

Article 7
Junta de Govern
7.1 La Junta de Govern és l'òrgan al qual corresponen la representació, la direcció i l'administració del Consorci
i els seus vocals són designats i cessats per les institucions que representen.
7.2 Els càrrecs de president, vicepresident i secretari de la Junta de Govern tenen una durada de tres anys, i
són reelegibles per iguals terminis.
7.3 El president és nomenat en votació majoritària dels vocals de les entitats consorciades.
7.4 El vicepresident és nomenat pel president.

Article 8
Convocatòries, règim de sessions i adopció d’acords de la Junta de Govern
8.1 La Junta de Govern es reunirà almenys dues vegades l'any i quan ho consideri convenient el seu president,
bé sigui a iniciativa pròpia, bé sigui a la dels vocals que representin qualsevol de les entitats consorciades o
associades.
8.2 La convocatòria de les reunions, la farà el secretari, per ordre del president, mitjançant escrit adreçat a
cada membre, amb vuit dies d'antelació i amb expressió de l'ordre del dia, fora del qual no es podran adoptar
acords vàlidament, llevat que hi siguin presents tots els membres de la Junta de Govern i així ho acordin per
unanimitat.
8.3 En els casos d'urgència, la convocatòria podrà fer-se amb vint-i-quatre hores d'antelació. En aquest cas,
una vegada considerat l'ordre del dia, la Junta de Govern haurà d'apreciar, per majoria dels presents, la
concurrència de la urgència que hagi motivat la convocatòria.
8.4 Les sessions de la Junta de Govern no requeriran la presència física dels seus membres sinó que podran
ser celebrades per videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència
física dels membres. En aquests casos es necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la
continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió
s’entendrà celebrada en el lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals es consideraran membres
assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les
reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’hagin de tractar
a la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
8.5. Per adoptar acords serà preceptiva, com a mínim, l'assistència de la meitat més un dels membres amb
dret de vot. Els acords s'adoptaran per majoria dels assistents i, en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat del
president.
8.6 Els acords referents a la incorporació o associació de noves entitats, els de modificació d'aquest conveni o
dels Estatuts, així com el de dissolució requeriran que, a més del president, del vicepresident i del secretari,
concorrin en la Junta vocals que siguin representants de totes les entitats consorciades o associades i que sigui
adoptat per unanimitat dels assistents i ratificat per les entitats consorciades.

Article 9
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Funcions de la Junta de Govern
Sens perjudici de les delegacions que acordi, corresponen a la Junta de Govern les funcions següents:
a) Fixar els criteris d'actuació del Consorci dins el marc dels seus objectius i aprovar els plans anuals
d'activitats que han de ser adequadament reflectits en el pressupost que també ha d’aprovar.
b) Aprovar anualment els comptes anuals i la liquidació del pressupost, i la memòria d’activitats de l’exercici
anterior.
c) Aprovar els reglaments interns de l'Institut.
d) Aprovar el sistema de selecció i de contractació del personal del Consorci, així com la plantilla.
e) Acordar, previ informe del Consell Científic, l'adscripció del personal científic.
f) Tot el que faci referència a la disposició i adquisició dels béns i els drets que integrin el patrimoni del
Consorci.
g) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis, sens perjudici de la intervenció que correspongui als
titulars dels béns afectats, els quals els hauran de conèixer i consentir.
h) Adjudicar i contractar les obres, els serveis i els subministraments per a la durada i quantia que estableixi la
mateixa Junta, i resoldre les qüestions incidentals d'aquests contractes.
i) Aprovar el pressupost, les bases d’execució i les modificacions pressupostàries de l’exercici.
j) Fixar els criteris d'ordenació de pagaments i determinar les atribucions dels directius del Consorci.
k) Aprovar els concerts i els convenis per a la prestació de serveis a entitats públiques o privades i els acords
de col·laboració.
l) Exercir tota mena d'accions, excepcions, recursos, reclamacions judicials i administratives en defensa dels
drets i dels interessos del Consorci.
m) Acordar el trasllat de la seu i establir-ne de complementàries.

Article 10
Composició de la Junta de Govern
10.1 El president de la Junta de Govern exerceix la representació institucional, judicial i administrativa de
l'entitat, si bé podrà delegar-la. Dicta l'ordre del dia de
les sessions de la Junta i les presideix.
10.2 El vicepresident de la Junta de Govern supleix el president en cas d'absència, malaltia i vacant, i exerceix
totes aquelles funcions que li siguin delegades pel president.
10.3 El secretari de la Junta de Govern, que ho és també del Consorci, estén acta dels acords adoptats a les
reunions, en lliura certificacions amb el vistiplau del president i exerceix totes les funcions atribuïdes a aquest
càrrec per la normativa reguladora dels òrgans col·legiats administratius.

Article 11
Comissió Permanent
11.1 La Comissió Permanent que decideixi formar la Junta de Govern estarà composta pel president de la
Junta, el director del Consorci i un vocal de cadascuna de les institucions consorciades i de les associades, si
així ho estableix el corresponent conveni d'associació. En tot cas, s'admetrà la delegació de les
representacions.
11.2 En el supòsit que la gestió administrativa sigui confiada a una altra entitat, s'incorporarà com a membre
sense vot de la Comissió un membre que la representi.
11.3 A proposta de la mateixa Comissió, el president en nomenarà el secretari.
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Article 12
Funcions de la Comissió Permanent
Per delegació de la Junta de Govern, la Comissió Permanent exercirà les funcions següents:
a) Elaborar i preparar els programes operatius anuals i les memòries anuals d'activitats del Consorci.
b) Gestionar l'activitat econòmica i administrativa del Consorci.
c) Preparar els pressupostos, l'estat de comptes i altres informes preceptius per a la seva presentació i
aprovació per la Junta de Govern.
d) Avaluar l'execució i l'operativitat de les activitats del Consorci.
e) Les altres que li delegui la Junta de Govern.

Article 13
Consell Científic
13.1 El Consell Científic és l'òrgan consultiu del Consorci.
13.2 És nomenat per la Junta de Govern i el presideix el director de l'Institut, i en poden formar part
personalitats rellevants en l'àmbit de les ciències biomèdiques i, sense distinció de nacionalitat, d'altres que
s'hagin distingit per la seva trajectòria professional o científica afí als objectius de l'Institut. La Junta pot
designar també representants de reconegut nivell científic de les institucions consorciades o associades que no
siguin vocals de la Junta de Govern i també d'altres entitats.

Article 14
Funcions del Consell Científic
Són funcions del Consell Científic:
a) L'emissió de dictàmens a petició de la Junta de Govern o de la Comissió Permanent.
b) L'examen i informe de les memòries anuals i dels plans d'activitats.
c) En general, l'assessorament de l'Institut.

Article 15
Director
15.1 El director ha de ser elegit per la Junta de Govern, per majoria de dos terços, i exerceix el càrrec per
períodes de tres anys renovables.
15.2 Són funcions del director:
a) Executar i fer complir els acords de la Junta de Govern i de la Comissió Permanent.
b) Aprovar els projectes d'obres, instal·lacions i serveis i adjudicar i contractar obres, serveis i
subministraments, fins a la quantia que estableixi la Junta.
c) Ordenar els pagaments en l'àmbit de les atribucions que li hagin estat delegades per la Junta de Govern.
d) Administrar el patrimoni i els béns del Consorci segons les atribucions que li assigni la Junta de Govern.
e) Contractar i acomiadar, segons decideixi la Junta de Govern, el personal del Consorci.
f) Exercir la direcció del personal del Consorci d'acord amb les directrius de la Junta de Govern.
g) Formar, en cas que ho aprovi la Junta, un comitè de direcció i nomenar-ne i separar-ne els membres.
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h) Realitzar totes aquelles funcions que li siguin encomanades o delegades per la Junta de Govern o la
Comissió Permanent.

Capítol 3
Règim econòmic i de control

Article 16
Patrimoni i recursos financers
16.1 El patrimoni del Consorci podrà consistir en béns i drets de qualsevol classe i haurà de quedar reflectit en
l'inventari corresponent per a la seva revisió i aprovació
anual per la Junta de Govern.
16.2 Per a la realització dels seus objectius el Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i
Sunyer disposarà dels recursos següents:
a) Les aportacions consignades en l'acte constitutiu.
b) Les aportacions de les institucions titulars, reflectides en els seus respectius pressupostos.
c) Les aportacions obtingudes en virtut de convenis i contractes de recerca.
d) Els propis fons provinents de la venda de les seves publicacions, de la seva oferta docent, de l'elaboració
d'assessoraments i dictàmens, així com, en general, de la prestació de serveis pel Consorci.
e) Els fons procedents de llegats, donacions, subvencions i ajuts de tot tipus que afavoreixin el Consorci.
f) Qualsevol altre que legalment li pugui correspondre.
16.3 El règim patrimonial és el que estableix la normativa que regula el patrimoni de l’Administració de la
Generalitat.

Article 17
Règim pressupostari i règim comptable
El règim pressupostari i el règim comptable aplicables al Consorci són els que determina la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a aquest tipus d’entitats, i també la
normativa de desplegament que, en matèria de pressupostos i comptabilitat, s’aprovi en l’àmbit de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici que si el centre de recerca ostenta la categoria de
centre CERCA, li resulti d’aplicació la normativa específica per a aquesta tipologia de centres, recollida al
Capítol IV del Títol II de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Article 18
Auditoria i control
El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, a nivell intern, resta subjecte a
auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, a la
normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General
de la Generalitat de Catalunya.

Capítol 4
Del personal del Consorci
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Article 19
Personal del Consorci
El Consorci disposarà del personal necessari per al compliment de les seves finalitats i estarà constituït per:
a) El personal funcionari o laboral procedent de les Administracions consorciades.
b) El personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral, amb anterioritat a 31 de desembre
de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa vigent i d’acord amb les
especificitats del Consorci com a centre de recerca.
c) El personal adscrit, que no serà personal laboral del Consorci i que engloba el personal contractat de les
entitats consorciades o associades que passi a desenvolupar les seves activitats de recerca a l’IDIBAPS un cop
sigui acceptat per la Junta de Govern.

Article 20
Règim jurídic del personal
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat, sens perjudici de les
especificitats que siguin d’aplicació derivades de la consideració del consorci com a centre CERCA, i, en el seu
cas, també és d’aplicació el règim jurídic previst per al personal investigador. L’aplicació d’aquest règim jurídic
no implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Capítol 5
Separació i dissolució

Article 21
Separació
21.1 Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, amb un preavís d’un any, sense
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
21.2 L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta dels seus membres
acordin la seva continuïtat i romanguin al Consorci, almenys dos ens públics pertanyents a administracions
diferents.
21.3 Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci, s’aplicaran les
regles previstes a l’article 13 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres
mesures de reforma administrativa o altra normativa que, en el seu cas, la pugui substituir.

Article 22
Dissolució
22.1 El Consorci es dissoldrà per acord unànime de les entitats que l’integren o per impossibilitat legal o
material de complir els seus objectius. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
22.2 En l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del Consorci, es designarà un liquidador i es
determinarà la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del Consorci i a la reversió de les obres o de
les liquidacions existents.
22.3 Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d’acord amb els criteris següents:
la quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun dels membres en el saldo resultant del
patrimoni net després de la liquidació. A aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions
efectuades per cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.
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22.4 El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si aquesta resulta positiva.
22.5 No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades podran acordar la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de
l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es liquida.

(15.216.081)
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