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CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CONTRA EL 
CÀNCER I L’HOSPITAL D’ IGUALADA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
VOLUNTARIAT  
 

 

R E U N I TS 

 

D’una part el Dr. Laureano Molins López-Rodó, en la seva condició de President en nom 

i representació de la Seu de Barcelona de l’Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya 

Contra el Càncer (d’ara endavant AECC) amb NIF núm. XXXXXXXX amb domicili social a 

Barcelona, Travessera de les Corts, 268, en exercici de les facultats conferides per nomenament 

per Acord del Consell Executiu de data 23 de maig de 2018, amb efectes a partir del 21 de juny de 

2018, i amb les atribucions atribuïdes en l’article 35 dels Estatuts de l’esmentada Associació. 

 

De l’altra  el Sr. Ferran García i Cardona, amb DNI XXXXXXX en nom i representació del 

Consorci Sanitari de l’Anoia, amb domicili a Avda. Catalunya 11 d’Igualada (08700), proveït de 

CIF Q0801091J, en la seva qualitat de Gerent, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 

1.243, atorgada pel notari d’Igualada, Sr. Carlos Calatayud Chollet, el 7 de novembre de 2011, de 

conformitat amb els Estatuts de l’esmentada entitat aprovats mitjançant Acord de Govern  58/2016, 

de 10 de maig.                                                    

 

Les dues parts es reconeixen mútuament capacitat legal suficient per obligar-se i formalitzar 

el present conveni i 

 

M A N I F E S T E N 

 

PRIMER.- Que l'aecc té present en les seves actuacions la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, del 

Voluntariat, que aposta per un voluntariat obert , participatiu i intergeneracional que combina amb el 

necessari equilibri, les dimensions d'ajuda i participació, sense renunciar a la seva aspiració 

transformadora de la societat i enfocat a la qualitat. 

 

SEGON.- Que l’aecc és una institució amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 

compliment de les seves finalitats, de caràcter benèfic assistencial i sense fi de lucre. Fundada en 1953 

i declarada  “d’utilitat pública” al 1970. 

 

Que el Consorci Sanitari de l’Anoia és entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base 

associativa, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la 

capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix per a la realització de les seves finalitats, i resta 

adscrit a l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Servei  
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Català de la Salut. I que té com a  objectiu l'execució d'activitats hospitalàries, assistencials, preventives, 

rehabilitadores, docents i d'investigació al servei, principalment, de la població resident en l'àmbit 

sanitari de la comarca de l'Anoia i la seva àrea sanitària d'influència. 

 

TERCER.- Que constitueix la fi principal d’aquesta Associació la lluita contra el càncer en totes les 

possibles modalitats conegudes, o que en el futur es coneguin, mitjançant el desenvolupament de 

funcions i d’activitats de divulgació, de prevenció, d’investigació, d’informació i de caràcter sanitari o 

assistencial. 

 

QUART.- Que els Estatuts de l’aecc contemplen que per al millor compliment de les seves finalitats, 

l’aecc posarà en pràctica quants mitjans consideri adequats i, entre ells, la creació d’organitzacions i 

establiment de serveis per a la prevenció, la investigació de la malaltia i el millor tractament i cura dels 

afectats per ella; l’establiment de relacions amb totes aquelles entitats, públiques o privades, nacionals 

o internacionals, que persegueixin una fi anàloga a la que és pròpia de l’aecc; la protecció, assistència 

o integració social de la infància, de la joventut, de la tercera edat, de persones amb minusvalideses 

físiques causades pel càncer i de persones amb malalties tumorals en fase terminal; l’agrupació a 

quantes persones desitgin cooperar activament en l’assoliment de les finalitats associatives, dedicant 

especial atenció a la formació del voluntariat. 

 

CINQUÈ.- Que la malaltia de càncer requereix de constants cures de llarga durada en molts casos. 

L'impacte psicològic que suposa aquesta situació per a la família i el deteriorament físic del pacient 

fa palesa l’aparició de problemàtiques socials, agreuja les ja existents i produeix un desajustament 

en la convivència familiar. 

 

SISÈ.- Que el CSA és sensible als fenòmens que puguin redundar en una major cohesió social 

reconeix l'important paper del voluntariat com a mecanisme canalitzador de les legítimes inquietuds 

de les persones i de les organitzacions sense ànim de lucre en l’acompliment d’activitats altruistes i 

per a l’assoliment d’una societat millor i més solidària. Per això, cada dia és més necessari promoure 

i coordinar el voluntariat des de postulats flexibles que permetin unes regles bàsiques per al 

desenvolupament de la seva acció en camps com la salut. 

 

De conformitat amb l'anteriorment exposat i seguint aquest ampli sentit de col·laboració, les entitats 

compareixents han decidit cooperar en les activitats que actualment desenvolupen, reconeixent-se 

la representació que ostenten i acordant formalitzar el present Conveni de Col·laboració 

conformement a les següents 
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CLÀUSULES  

 

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI 

 
El present conveni regula l’actuació del voluntari de l’aecc amb malalts oncològics en el Hospital de 

Dia i hospitalització del CSA amb la finalitat d’aconseguir una major qualitat de vida per als malalts 

de càncer i les seves famílies. 

 

Les principals funcions a desenvolupar pels voluntaris per a la consecució de l’objectiu són: 

 

o Acompanyament al malalt i a la seva família en el centre o a sortides a l’exterior quan les 

condicions del pacient ho facilitin i no existeixi impediment per part dels afectats. 

o Facilitar el descans físic i emocional del cuidador primari. 

o Facilitar l’expressió d’emocions associades al procés de la malaltia. 

o Activitats d’animació i entreteniment per facilitar l’estada del malalt en el centre sociosanitari 

i la distracció amb activitats d’oci. 

o Suport al personal sanitari mitjançant tasques complementàries a les dels professionals, 

sense interferir en aquestes últimes ni realitzar tasques corresponents als professionals. 

o Comunicació a la coordinadora de voluntariat de l’aecc de casos que presenten situacions 

i necessitats que requereixen la intervenció de professionals, per a la seva derivació al 

professional corresponent. 

 
SEGONA .- OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
L’aecc, es compromet  a: 
 

o Aportar el personal voluntari necessari per a la correcta atenció dels pacient. 

 

o Incorporar un Coordinador de voluntariat, que serà responsable de l’actuació i serà 

l'interlocutor vàlid davant dels professionals corresponents.  

 

o Seleccionar i formar als voluntaris que participin en el desenvolupament de l’activitat. 

 

o Impartir tallers per part del coordinador de voluntari hospitalari, dirigits tants a pacients i 
familiars com a professionals sanitaris. 

 

o Aportar bates d’identificació per als voluntaris. 

 

o Proveir de les assegurances d’accidents i Responsabilitat Civil als voluntaris. 
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o Fomentar la presència dels voluntaris en tots aquells fòrums on es tractin temes relacionats 

amb el voluntariat i el càncer adult i infantil, i en les jornades de Convivència Social que 

organitzi l’aecc. 

 

El CSA es compromet a: 

 

o Facilitar un espai físic per a la seva utilització com a despatx tant del coordinador de 

voluntariat como de l’equip de voluntaris que actuen en el centre sociosanitari, quan això 

sigui possible un cop hagi passat la situació de Risc provocada per la crisi de la COVID19. 

 

o L’aecc realitzarà el programa de voluntariat de manera gratuïta pel CSA. De la mateixa 

manera, aquest servei que presta gratuïtament l’aecc al  CSA haurà de ser comunicat per 

aquest últim a l’usuari final (pacient o familiar).  

 

 

o Proporcionar la informació i els mitjans necessaris als facultatius del centre perquè el màxim 

de malalts oncològics pugui tenir accés als serveis de voluntariat, propiciant la coordinació 

efectiva en l’àmbit. 

 

o Facilitar a l’aecc de Barcelona, en finalitzar l’exercici, les dades necessàries ( no de caràcter 

personal) per a l’elaboració de la Memòria Anual de l’aecc. 

 

o Permetre l’aplicació del “Protocol d’avaluació de l’activitat voluntària de l’aecc” a usuaris i 

professionals sanitaris que desitgin col·laborar, així com condicionar una bústia per introduir 

els qüestionaris dels usuaris.. 

 

 

TERCERA.- PERSONAL  

 

Les obligacions socials i laborals respecte al personal que aporta l’aecc, correspondran única i 

exclusivament a aquesta, sent  el CSA del tot aliè a aquestes relacions laborals. 

 

El coordinador/a de voluntariat dependrà orgànicament de l’aecc, qui assumirà la selecció, 

nomenament i gestió del/de la mateix/a. 
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QUARTA.- HORARI DE COBERTURA 

 

Les activitats es realitzaran al matí o tarda en l’horari que s’estimi més oportú per no obstaculitzar el 

funcionament del CSA. 

 

CINQUENA.- COMISSIÓ MIXTA DE SEGUIMENT 

 

A fi de vetllar pel compliment general de les clàusules del present Conveni i coordinar les accions 

previstes, es crearà una Comissió Mixta entre l’aecc i el CSA, integrada: 

Per part de l’aecc, el President  o persona en qui delegui, i un tècnic nomenat per aquell. 

Per part de l’Hospital d’Igualada el/la Responsable de l’Àrea d’Atenció al Client i un tècnic nomenat 

per aquest. 

 

Seran competències generals d’aquesta Comissió:  

 

1.- L’avaluació del desenvolupament del present Conveni. 

2.- La preparació de successius programes. 

3.- La proposta de la pròrroga del Conveni o de la seva rescissió. 

4.- L’estudi i assessorament respecte a quantes qüestions siguin sotmeses a la Comissió per 

qualsevol de les parts. 

 

Aquesta Comissió es reunirà una vegada al trimestre i en les circumstàncies excepcionals que així 

ho aconsellin. 

 

SISENA.- PUBLICITAT 

 

En la publicitat i activitats que  el CSA i l’aecc facin, a través de qualsevol mitjà de comunicació 

social, de les accions derivades de l’aplicació del present Conveni, es farà constar expressament 

que aquestes es realitzen en virtut de la col·laboració convinguda entre el CSA i l’aecc. 

 

SETENA.- EFECTES I DURACIÓ 

 

El present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i tindrà una vigència de 4 

anys, prorrogant-se expressament per igual període, si així ho acorden les parts. 
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OCTAVA.- CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES 

 

Els professional de l' aecc no accedirà en cap cas a la història clínica del pacient a l' hospital, a cap 

dada de salut dels pacients, ni a cap dada personals dels professionals sanitaris, per a realitzar 

l’acció de voluntariat objecte d’aquest conveni. L' aecc ha de portar un registre dels casos atesos i 

facilitar el seu contingut al CSA quan aquest ho sol·liciti.  

 

Les parts es comprometen a complir el que disposa la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de 

protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i de la seva normativa de 

desenvolupament i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril 

de 2016, relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

L' aecc sol·licitarà als pacients el consentiment previ, exprés i per escrit per a la inclusió de les seves 

dades personals en els fitxers titularitat de l’aecc, així com per a la utilització de mitjans telemàtics 

i/o videotrucada per a realitzar l’acció de voluntariat, mentre sigui necessari degut a la situació de 

crisi generada  per la Covid 19. 

 

L' aecc s’abstindrà de fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc.) de les dades 

facilitades directament pels pacients mitjançant els document de consentiment.  

 

Les dades que el CSA faciliti l' aecc, són aquelles mínimes necessàries per a la realització dels seus 

serveis de voluntariat, que són les que consten en el contracte d’encarregat de tractament, d’acord 

amb els model que s’adjunta coma Annex I a aquest Conveni, que hauran de formalitzar  les parts 

signants, abans de l’inici dels serveis de voluntariat per part del l’Aecc, aquesta com a encarregat 

del tractament i  el CSA com a responsable del tractament. El contracte d’encarregat de tractament 

com a mínim, haurà de recollir el contingut establert a l’article 28.3 del Reglament General de 

Protecció de Dades. 

 

L’ aecc com a persona jurídica i els seus treballadors en la prestació del servei de voluntariat  que 

deriva d’aquest acord, tenen l'obligació de guardar el dret de confidencialitat en relació als 

mateixos, podent incórrer en cas d'incompliment en les corresponents responsabilitats civils i / o 

penals i hauran de complir el que disposa la Llei 41/2002 d’Autonomia del pacient i la Llei Orgànica 

3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la 

Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 
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NOVENA.- CAUSES DE RESCISIÓ 

 

Seran causes de rescissió del present conveni: 

 
a) L'incompliment manifest de les obligacions assumides per qualsevol de les parts. 
 
b) L’acord mutu de les parts. 
 
c) La denúncia expressa d’una de les parts, amb previ avís de, com a mínim, tres mesos. 
 
d) Desaparèixer les circumstàncies que van donar origen al mateix. 

 

 

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni 

 

31 de març de 2021 

 

 

 

 

 
Per l’Associació Espanyola    
Contra el Càncer a Barcelona 
President 
Sr. Laureano Molins López-Rodó 
 
 
 
 

Pel Consorci Sanitari de l’Anoia 
Gerent  
Sr. Ferran Garcia Cardona 

  
 

 


