INFORME DE GOVERN CORPORATIU
Fundació privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears
(Junta de Patronat de la F. Acadèmia 2017)
Òrgans de Govern de la Fundació privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears:
Estatuts, funcions, quòrums, assistència, nombre de sessions anuals,
durada dels càrrecs, renovació, i remuneració
La Fundació té els seus darrers Estatuts aprovats segons la Llei 5/2001 de 2 de
maig de fundacions. El seu Patronat està composat per 16 Patrons 7 són
patrons en funció del seu càrrec a l’Acadèmia 9 membres són patrons per
designació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.
Tots els càrrecs són de caràcter voluntari
La Junta de patronat es reuneix una vegada a l’any, atès que la planificació de
les activitats es duu a terme des de les estructures de les Societats Científiques,
les Filials i l’Acadèmia
En acceptar el seu càrrec, els Patrons accepten el seu nomenament, d’acord
amb el que la Llei estableix, comprometent-se a participar activament en el
govern de la Fundació, obligant-se a no utilitzar en benefici propi, ni fer-ne un
ús indegut dels actius materials i immaterials de la Fundació i no tenir cap
incompatibilitat d’acord amb el que preveu la Llei
Les funcions de la Fundació i del seu Patronat estan previstes en els seus
Estatuts
En total els càrrecs actius són 680 membres de diferents professions de l’àmbit
de les ciències de la salut.

Els Estatuts de l’Entitat regulen el seu funcionament, quòrums, composició
dels Òrgans de govern, renovacions de càrrecs, relacions amb l’Acadèmia i la
Fundació, relacions amb tercers i altres.......
Els càrrecs del Patronat son renovats, dins dels terminis establerts en els seus
Estatuts. La convocatòria de les candidatures es fa d’acord l’estipulat en els
Estatuts, de forma pública, i les candidatures són presentades, valorades i
aprovades pel Patronat, tenint en compte especialment els candidats
potencialment adequats per a les tasques encomanades i els requisits derivats
del moment en que es troba l’Entitat, en funció del seu perfil professional i
docent, sense que es considerin rellevants variables com edat, sexe, raça,
religió....

