Comissions Institucionals
Formades per les comissions o els organismes gestors de
Docència, Recerca, la Comissió Mixta de l’Hospital amb la
Universitat Autònoma de Barcelona. També per aquelles
comissions assistencials d’obligat compliment, i garants de la
qualitat, com ara el Comitè Ètic d’Investigació Clínica, el
Comitè d’Ètica Assistencial i les Comissions integrades en el
Programa de Qualitat.
Cal articular la presència de membres electes del Cos Facultatiu en
les estructures organitzatives de Docència, de Recerca, mixta amb la
UAB, de qualitat, d’Ètica Assistencial i d’Ètica Investigadora, per la
qual cosa els vocals del Cos Facultatiu per a cada àrea seran
membres nats de les respectives comissions organitzatives de
l’Hospital, així com d’aquelles que no li són pròpies, sempre que ho
permeti la seva reglamentació.
Els membres dels òrgans representatius i de les comissions reben el
suport que precisen per disposar del temps i dels medis deguts pel
desenvolupament de la seva tasca.
En aquelles comissions coincidents en contingut amb les vocalies del
Consell Directiu (Docència, Recerca i Assistència) el Cos Facultatiu
està representat pel vocal corresponent.
Els membres del Consell Directiu que hi participen són els portaveus
del Cos Facultatiu en les comissions i constitueixen el vincle
d’aquestes comissions amb el Cos Facultatiu.
El Consell Directiu ha de conèixer en tot moment la composició de
tots els membres de les comissions mixtes mitjançant una
comunicació de l’executiu. Poden formar part d’aquestes comissions
els facultatius numeraris de l’Hospital.
- Docència: el seu vocal forma part de les estructures de Docència
de l’Hospital, que a data d’avui són la Comissió de Docència del
Programa de Formació Sanitària Especialitzada i la Comissió Mixta
Hospital-UAB.
- Assistència: el seu vocal forma part de la estructura directiva del
Programa de Qualitat de l’Hospital.
- Recerca: el seu vocal forma part de l’estructura directiva de
l’Institut de Recerca i també del Comitè Ètic d’Investigació Clínica.

Elecció dels vocals i membres de les comissions
Pot formar part de les comissions representatives qualsevol membre
del Cos Facultatiu, evitant l’acumulació personal de representacions,
excepte en els casos que ho expliciti el mateix Reglament.
Els vocals són elegits en votació secreta i a dos voltes per tots els
membres del Cos Facultatiu. A la segona volta concorren només els
dos candidats més votats. En el cas de que només hi hagin dos
candidats queda escollit el candidat més votat a la primera volta. Els
càrrecs s’exerceixen per dos anys i se’n renova un 50% cada any.

