
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/44/2014, de 18 de març, pel qual s'autoritza el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a
transferir al Consorci Sanitari del Maresme, a títol onerós, un 1% de la seva participació en el capital social
de l'empresa Laboratori de Referència de Catalunya, SA.

Atès que l’empresa Laboratori de Referència de Catalunya, SA (en endavant LRC, SA), societat mercantil de
capital públic participada per diferents entitats públiques i amb participació social majoritària del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona (CMPSB), té per objecte social, entre altres activitats, la realització de proves de
suport diagnòstic mitjançant anàlisis clíniques i, en general, l’activitat de diagnòstic clínic i de control sanitari
ambiental i alimentari per qualsevol mitjà;

Vist que el CMPSB participa en aquesta societat en virtut de la disposició final única dels seus Estatuts, per la
qual es disposa la subrogació del CMPSB en la posició jurídica de l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària
(IMAS) i, per tant, en tots els seus drets i obligacions, així com en la posició que aquest Institut ocupi en
qualsevol societat, fundació o altres entitats amb personalitat jurídica en les quals participi directament o
indirectament;

Vist l’Acord de la Junta General del Consorci d’Hospitals de Barcelona, celebrada el dia 15 d’octubre de 1991,
pel qual s’autoritza l’IMAS a constituir la societat LRC, SA, alhora que se n’aproven els Estatuts;

Atès el preacord assolit entre el CMPSB i el Consorci Sanitari del Maresme de transferir el primer al segon un
total de 20 accions representatives d’un 1% de la seva participació en el capital social de l’empresa LRC, SA,
amb la finalitat de permetre al Consorci Sanitari del Maresme disposar dels serveis d’aquesta entitat mercantil
com a mitjà propi en el camp de les anàlisis clíniques i gaudir, com a soci de la societat, dels avantatges de
participar en una entitat líder en aquest sector;

Vist l’Acord de 21 de gener de 2013, modificat pel de data 17 de juny d’enguany, pels quals el Consell Rector
del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona aprova sol·licitar l’autorització per disposar a títol onerós, i a favor
del Consorci Sanitari del Maresme, de 20 accions representatives del capital de la societat LRC, SA, en funció
del seu valor segons els darrers comptes auditats i, en tot cas, per un import màxim de 17.000 euros;

Vist l’Acord de 30 de maig de 2012, modificat pels acords posteriors de 27 de febrer i 29 de maig de 2013, pels
quals el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme aprova sol·licitar l’autorització per formar part de
l’accionariat de LRC, SA per un import de 16.864,631 euros, que suposa l’adquisició de 20 accions que
corresponen a l’1% de l’accionariat de l’esmentada societat;

Vist que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona va comunicar l’oferta de venda d’accions de LRC, SA a la
resta de socis, a través del Consell d’Administració, en garantia del seu dret preferent d’adquisició, i que
aquesta va ser comunicada formalment a la Junta General d’Accionistes del dia 14 de març de 2013, a la qual
van renunciar expressament la resta de socis accionistes i que, per tant, res no impedeix al Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona poder transmetre les 20 accions del seu capital social pel seu valor comptable;

D’acord amb el que disposa l’article 35.2 del Text refós de la Llei de l’estatut de l’empresa pública catalana,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, que estableix que l’adquisició d’accions o
participacions representatives del capital de societats que ja estan constituïdes, llur alienació i, en general, la
transformació, fusió, escissió, dissolució i liquidació de societats participades han de ser autoritzades pel
Govern;

Atès el que determina l’Acord de 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, i vistos els informes preceptius dels departaments de Governació i Relacions Institucionals i
d’Economia i Coneixement,

Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern
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Acorda:

--1 Autoritzar el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona a vendre un total de 20 accions representatives d’un
1% de la seva participació en el capital social de la societat mercantil Laboratori de Referència de Catalunya,
SA, per un import de setze mil vuit-cents seixanta-quatre euros amb sis-cents trenta-un cèntims (16.864,631
euros).

--2 Autoritzar el Consorci Sanitari del Maresme a adquirir un total de 20 accions representatives d’un 1% del
total del capital social de la societat mercantil Laboratori de Referència de Catalunya, SA, pel preu expressat a
l’apartat 1 d’aquest Acord.

--3 Autoritzar els representants del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i del Consorci Sanitari del
Maresme a subscriure els acords necessaris per dur a terme la transferència d’accions a títol onerós en els
termes expressats ens els apartats anteriors.

--4 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 18 de març de 2014

Jordi Baiget i Cantons

Secretari del Govern

(14.077.121)
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