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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/16/2018, de 19 de juny, pel qual s'aprova la modificació de l'article 22.3 dels Estatuts del Banc
de Sang i Teixits.
El Banc de Sang i Teixits (BST) és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que té com a missió
garantir l'abastament i el bon ús de la sang i els teixits a Catalunya, i és el centre de referència en
immunologia diagnòstica i en desenvolupament de teràpies avançades.
L'empresa, la va constituir el Servei Català de la Salut amb el nom de Serveis Sanitaris de Referència-Centre
de Transfusió i Banc de Teixits, a l'empara de l'article 7 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària,
d'acord amb l'autorització atorgada per l'Acord del Govern de la Generalitat de 7 de març de 1995, del qual va
donar publicitat la Resolució de 30 de març de 1995 (DOGC núm. 2040, de 21.4.1995).
Els actuals Estatuts del BST es van aprovar mitjançant l'Acord GOV/132/2016, d'11 d'octubre, pel qual
s'aproven els Estatuts del Banc de Sang i Teixits (DOGC núm. 7226, de 14.10.2016), i una de les novetats
d'aquests Estatuts va ser la designació del BST com a mitjà propi de l'Administració de la Generalitat, del
Servei Català de la Salut i de les entitats de dret públic que hi estiguin vinculades.
Tanmateix, les necessitats d'intercanvi de prestacions entre totes les entitats que són mitjà propi del Servei
Català de la Salut, com s'indica expressament en gairebé la majoria dels estatuts d'aquestes entitats, ha
d'incloure totes les que són poders adjudicadors i estan vinculades o depenen de l'Administració de la
Generalitat o del Servei Català de la Salut.
D'acord amb això, en data 23 de febrer de 2017, el Consell d'Administració del BST ha aprovat la proposta de
modificació de l'article 22.3 dels Estatuts i el Consell de Direcció del Servei Català de la Salut l'ha ratificada en
la sessió de 29 de maig de 2017.
L'esmentada modificació no té caràcter essencial i, per tant, no li és aplicable el que estableixen l'Acord del
Govern de 2 d'agost de 2011, sobre mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic, i
l'Acord del Govern de 10 de juliol de 2012, pel qual s'aproven els 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.
L'article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix
que correspon al Govern crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que
depenguin de la Generalitat o que hi estiguin vinculats, i aprovar-ne els estatuts, si els acords esmentats no
requereixen una llei del Parlament;
De conformitat amb el que preveu l'article 9.f), en relació amb l'article 7.2.4, de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya;
Per tot això, a proposta de la consellera de Salut, el Govern

Acorda:

-1 Aprovar la modificació de l'article 22.3 dels Estatuts del Banc de Sang i Teixits, el qual resta redactat de la
manera següent:
“22.3 El BST té condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del Servei Català de la Salut, així com de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de les entitats amb la condició de poder adjudicador que hi
estiguin vinculades o que en depenguin, de conformitat amb la normativa sobre contractes del sector públic.
”Les relacions del BST amb els departaments i les entitats i els ens dels quals sigui mitjà instrumental i servei
tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de gestió.”
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-2 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 19 de juny de 2018

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern
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