CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI SANITARI ANOIA
I EL CONSORCI SOCIOSANITARI D’IGUALADA
REUNITS
D’una part, el senyor Ferran García i Cardona, en nom i representació del Consorci
Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA), proveït de CIF Q0801091J, en la seva qualitat de
Gerent, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 1243, 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
D’altra part, el senyor Jordi Ferrer i Riba, proveït de CIF P-0800135F, en la seva qualitat
de Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada (en endavant CSSI) d’acord amb els
poders atorgats mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 1479, atorgada pel
notari Sr. Carlos Jiménez Fueyo a Igualada, el 7 de setembre de 2012. Correspon a
l’esmentat Consorci la gestió del centre 4D Health Innovation Simulation Center (en
endavant 4DH), de titularitat de l’Ajuntament d’Igualada (membre d’aquest Consorci),
centre que es troba adscrit al CSSI mitjançant conveni formalitzat el dia 23 de desembre
de 2015 entre aquest Consorci i l’Ajuntament d’Igualada.”
MANIFESTEN
1. Que el Consorci Sociosanitari d’Igualada 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 l’Entitat Local Ajuntament. I que té com a objectiu la
prestació de serveis, tant de caràcter assistencial com preventiu i/ o
rehabilitador, d’atenció a la gent gran i a persones o famílies que es troben amb
dificultat per desenvolupar les activitats de la vida diària, per motius de salut,
solitud, dependència, discapacitat o socials, així com la docència i recerca.
Aquest Consorci té adscrit l’equipament anomenat 4D Health Innovation
Simulation Center (en endavant 4DH), el qual gestiona, de conformitat amb el
conveni formalitzat en data 23 de desembre de 2015, entre aquest Consorci i
l’Ajuntament d’Igualada, titular de l’equipament.
2. 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.
3. Que ambdues institucions volen afavorir l’atenció integrada, aprofundint
especialment en la interacció dels serveis sanitaris i socials, a través de la
signatura d’un acord estratègic.
4. Que les institucions signatàries comparteixen els seus objectius com a
proveïdors del sistema sanitari públic, per això les seves actuacions estan
centrades en la ciutadania i estan compromeses amb una utilització òptima dels
recursos públics de què disposen, amb la finalitat d’assolir el màxim
aprofitament dels seus serveis públics en el seu àmbit comú d’influència
territorial.
5. Que d’acord amb el que preveu l’article 8.2 de la Llei 44/2003, de 21 de
novembre, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), els professionals
podran prestar serveis conjunts en dos o més centres, sempre que ambdós
centres mantinguin aliances estratègiques o projectes de gestió compartida en
relació a la prestació de serveis dels professionals sanitaris en entitats diferents
de la pròpia, en el marc d’una aliança estratègica o d’un programa de gestió
compartida, sense perdre la vinculació amb la institució d’origen.
ACORDEN
Formalitzar el present conveni marc d’acord amb els següents punts:
1. Objecte
L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc estable de relació entre les
Institucions signatàries que el subscriuen (en endavant les parts).
Les prestacions a desenvolupar, es detallaran en cada cas, mitjançant la formalització
d’una Addenda específica que s’annexarà a aquest conveni. Es podran signar una o
diverses addendes, d’acord amb l’abast establert en la clàusula 2 d’aquesta conveni.
Cada Addenda haurà de contenir la informació següent:
-

Els professionals que intervindran, les tasques i dedicació

-

La contraprestació
La Durada
Obligacions específiques, si s’escau
Altres
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2.- Abast
L’abast d’aquest Conveni Marc inclou els següents aspectes:
2.1- Pla de formació continuada per treballadors del CSA
- El CSSI, a través de l’equipament 4DH participarà en la formació continuada que
realitza el CSA, revisant els itineraris formatius del professionals, segons categories
professionals i valorar en quines competències es podria plantejar la consecució
d’objectius mitjançant la metodologia de simulació que poden assolir-se.
- El CSSI, a través de l’equipament 4DH oferirà al CSA la seva oferta formativa continuada
ja existent, per que els CSA inscrigui els seus professionals. La Contraprestació del CSA
es detallarà en l’addenda específica que es formalitzi, que podrà ser en forma de
descompte per a cada tipus d’activitat formativa, o bé mitjançant inscripcions gratuïtes.
Dins de l’oferta formativa, el CSSI, a través de l’equipament 4DH farà formacions
d’instructors de simulació i de briefing i debriefing al personal referent de simulació del
CSA, que designarà ell mateix. La formació d’instructors de simulació té la finalitat de fer
adquirir als professionals, les habilitats i competències relacionades amb el disseny i
facilitació d’activitats formatives en simulació.

2.2- Pla de formació continuada per personal sanitari dins el programa de Formació
Sanitària Especialitzada/Residents (en endavant FSE)
Les parts podran dissenyar i desenvolupar conjuntament un Pla de Formació en
simulació clínica per la FSE, que es detalla en les següents accions:
a) Oferir un pla de formació transversal intern pels residents del CSA, basat en
competències no tècniques comunes a totes les especialitats.
b) Desenvolupar una formació de Pla d’acollida per residents de R1-R2 d’Hospitals
de Catalunya i de la resta del Estat.
c) Desenvolupar una línia formativa en simulació (tècnica o no tècnica) per cada
especialitat sanitària i any de residencia.
Per a la realització d’aquestes tasques es comptarà amb l’expertesa dels tutors de FSE
del CSA. El CSSI, a través de l’equipament 4DH oferirà aquesta formació als residents del
CSA on també podran inscriure’s residents d’altres hospitals. En aquesta formació es
comptarà amb la participació dels tutors i/o instructors del CSA per la seva realització.
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Es donarà publicitat d’aquesta formació a tots el residents de FSE, independentment de
l’especialitat i l’any de residencia, a través del canals pertinents, i es podrà també ofertar
a les comissions de docència de la FSE a través dels Cap d’Estudis
S’establirà la figura del Coordinador General per cada una de les parts, amb la finalitat
de determinar i acordar els projectes de formació a realitzar, els representants de cada
entitat són:
Per part del CSSI: el Sr. Franc Espinar Lacueva, director de projectes de 4D Health. Per
part del CSA: el Sr. Joan Carles Mateu, Àrea de docència, Innovació i Recerca del CSA
També s’establirà una figura de Responsable per cada projecte docent, que es
determinarà en cada projecte, d’acord amb les estipulacions detallades en cada
Addenda específica a formalitzar.
2.3 Cessió d’espais
El CSSI cedirà gratuïtament al CSA espais de l’equipament 4DHealth per fer jornades,
conferències i reunions quan el CSA ho necessiti, i el CSA oferirà espais gratuïts al CSSI
quan aquest ho necessiti, sempre que aquests estiguin disponibles. En tot moment les
parts hauran de garantir el correcte funcionament del centre que es cedit, sense que la
seva activitat es vegi afectada.
2.4. Col·laboracions en projectes i cursos
El CSSI, a través de l’equipament 4D Health podrà comptar amb la participació de
professionals sanitaris del CSA com a formadors de cursos o desenvolupadors de
projectes. El cost i la forma de compensació de cada projecte o curs es determinarà en
l’Addenda específica que es formalitzi.
El CSA es compromet a col·laborar amb el CSSI per a cercar oportunitats de negoci dins
el sector sanitari, farmacèutic i TIC. Si el CSSI converteix una oportunitat de negoci en
un projecte, la contraprestació es determinarà en l’Addenda específica que es formalitzi.
2.5 Col·laboracions en projectes audiovisuals
El CSSI, a través de l’equipament 4DHealth i el CSA poden disposar de les respectives
instal·lacions per la realització de filmacions, rodatges o altres projectes audiovisuals,
sempre que aquestes estiguin disponibles, i garantint la privacitat i el correcte
funcionament del centre on es rodi o filmi, sense que la seva activitat es vegi afectada.
Cada petició, es determinarà mitjançant la formalització del corresponent contracte de
col·laboració audiovisual.
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2.6 Cessió o donació de Material sanitari
El CSA cedirà o donarà al CSSI, temporalment o permanentment, material sanitari, que
podrà ser en algun cas obsolet o caducat. El CSSI compensarà al CSA en forma
d’inscripcions en activitats formatives per a professionals del CSA, en l’equipament del
4DHealth.
3.- Professionals que prestaran els serveis
L’objecte d’aquest Conveni Marc es realitzarà per professionals del CSA i del CSSI de
reconeguda experiència i formació.
En cas que un curs o projecte s’hagi dissenyat de forma conjunta amb professionals del
CSA i del CSSI, les parts establiran en l’Addenda específica a formalitzar les
corresponents contraprestacions.
Els professionals designats pel Coordinador de cada entitat, per efectuar aquesta
activitat, assistencial mantindran la vinculació laboral amb la institució d’origen, sense
que l’eventual trasllat de lloc de treball comporti cap modificació en el règim que hi
tingui establert, i sens perjudici de la dependència funcional que es pugui determinar
per acord entre les institucions signants.
Així mateix, les parts reconeixen que els seus professionals es troben coberts respecte
a totes les contingències per accident o malaltia, inclòs la de “in itinere” que pogués
esdevenir com a conseqüència de la participació dels professionals en aquest Conveni.
El centre receptor dotarà als professionals facultatius assignats de la uniformitat i la
identificació interna de la institució. Així mateix posarà a disposició d’aquests
professionals els serveis de menjador i aparcament laboral en les mateixes condicions
que pels professionals interns.
Cada centre és responsable davant de l’altre, dels seus professionals i les seves accions,
i, per tant, qualsevol incidència haurà de ser informada a l’altre centre per tal que pugui
exercir la seva capacitat d’organització i direcció d’acord amb l’Estatut dels Treballadors.
4.- Principis reguladors
El conveni es regirà i desenvoluparà respectant els criteris següents:

1. Facilitar la transmissió de coneixements i la millora professional.
2. Optimització de l’aprofitament dels recursos públics:
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Persones (RRHH)
Edificis i instal·lacions
Sistemes d’informació
Altres recursos (equipament, etc.)
3. Afavoriment de la complementarietat en el desenvolupament comú.
5.- Responsabilitat sobre l’activitat efectuada
La responsabilitat civil professional o patrimonial que es pogués derivar de l’assistència
prestada d’acord amb l’establert en el present conveni es regirà per les normes generals,
tot tenint en consideració el centre on s’efectua l’assistència, la relació laboral que
vinculi als diferents professionals actuants (en el seu cas) i la cobertura de l’assistència
prestada (Servei Català de la Salut o d’altres). En qualsevol cas les parts, en cas de
reclamació i/o demanda contra una o ambdues entitats, s’obliguen a prestar-se auxili
mutu en la defensa dels seus legítims interessos.
En qualsevol cas les parts, en cas de reclamació i/o demanda contra una o ambdues
entitats, s’obliguen a prestar-se auxili mutu en la defensa dels seus legítims interessos.
Així mateix ambdues entitats fan esment específic que tenen subscrita i abonades les
pertinents primes de la pòlissa d’assegurament de la responsabilitat civil dels seus
professionals.
6.- Normativa aplicable
a) Els drets dels pacients, d’acord amb el que disposa la Llei 14/1986, de 25 d’abril,
General de Sanitat, i qualsevol altra norma que els garanteixi.
b) El compliment del que es disposa en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre
els drets d’informació respecte a la salut i autonomia del pacient i la
documentació clínica.
c) Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.
d) El compliment a les obligacions establertes al Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades
personals (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals, al Reial Decret 1720/2007, de 21
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e) de desembre, i altra normativa que sigui d’aplicació en tot el que no contradiguin
el RGPD.
f) La prestació de serveis conjunts s’efectuarà de conformitat amb la normativa
vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, amb especial submissió a la
Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i al Reial Decret
171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995 en matèria de
coordinació d’activitats preventives. En aquest sentit les entitats que subscriuen
aquest conveni de col·laboració estan obligades a complir, i s’obliguen a fer
complir als seu respectiu personal, tota la normativa sobre prevenció de riscos
laborals
7.- Contraprestació
La contraprestació per a la realització de les activitats que preveu la clàusula 2 d’aquest
conveni, podrà ser econòmica o en espècies, i quedarà fixada en el moment de la seva
realització, mitjançant la formalització de la corresponent Addenda específica que
quedarà annexada a aquest conveni.
Els serveis prestats es troben exempts d’IVA. Malgrat això, si durant la vigència d’aquest
conveni es modifiqués la normativa fiscal aplicable, els imports pactats i/o actualitzats
en cada moment, tindran la consideració de base imposable.
La facturació s’efectuarà amb caràcter general de forma mensual, d’acord amb els
imports i les condicions que s’estableixin en l’Addenda específica a formalitzar. Es podrà
establir una forma diferent de facturació en cada Addenda específica.
Cada factura haurà de ser abonada dins dels 30 dies naturals següents a la data de la
seva recepció
8.- Valoració dels recursos aportats per les parts
La valoració dels recursos aportats per les parts s’actualitzarà anualment per acord dels
Coordinadors de cada entitat, a proposta de la Comissió de Seguiment.
9.- Comissió de seguiment
Es constituirà una comissió de seguiment mixta i paritària única pel Conveni marc i totes
els seus Annexos i Addendes, formada per dos membre de cadascuna de les parts
signants:
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Per part del CSSI:
el Sr. Jordi Ferrer i Riba, Gerent del Consorci Sociosanitari d’Igualada.
el Sr. Franc Espinar Lacueva, director de projectes del 4D Health
Per part del CSA:
el Sr. Ferran Garcia Cardona, Gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia
el Sr. Joan Carles Mateu, Àrea de docència, Innovació i Recerca del CSA
Aquestes comissions tindran per objecte organitzar, supervisar i controlar l’activitat
generada, vetllar pel correcte desenvolupament del conveni i per resoldre els dubtes
que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
10.-Drets de Propietat intel·lectual
En la mesura que els resultats d’aquesta col·laboració siguin patentables o susceptibles
de registre de propietat intel·lectual, seran registrats conjuntament a nom de ambdues
parts signants d’aquesta conveni, apareixent com a autors aquells que l’hagin dut a
terme. No obstant això, els resultats podran ser registrats a nom d'una sola de les parts,
previ consentiment exprés i per escrit de l'altra.
Les parts es comprometen a satisfer les formalitats necessàries per al dipòsit, el
manteniment i la defensa d'aquestes registres de propietat intel·lectual, assumint, la
part que sigui titular dels drets, totes les despeses necessàries per a la realització
d'aquestes gestions.
En qualsevol cas, es respectaran els drets morals dels autors, de tal manera que tant en
publicacions com en registres es farà sempre menció dels autors de la feina, figurant
com a autors. En qualsevol dels casos de difusió de resultats es farà sempre referència
especial a aquest conveni.
En cas de derivar-se drets d’explotació dels resultats susceptibles de registre de
propietat intel·lectual, quedaran fixats, prèvia explotació en el corresponent contracte
d’explotació de resultats, de mutu acord entre les parts signants.
11.- Clàusula de confidencialitat i protecció de dades personals
Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es
derivi de les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a utilitzar
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aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest conveni i els seus annexes i
addendes.
Les parts s’abstindran de fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc.)
de les dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o
suports magnètics, durant la realització de les activitats o projectes comuns.
No les podran cedir a tercers, sense obtenir l’autorització del responsable de les dades,
i complir els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen, i
mantindran un estricte compliment a totes les obligacions establertes al Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
dades personals (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals, al Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, i altra normativa que sigui d’aplicació en tot el que no contradiguin el RGPD.
Les dades i/o informació obtingudes, durant la realització de les activitats o projectes
comuns, així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total
o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la
comissió de seguiment. Quan una entitat tingui accés a dades personals en el marc
d’aquest conveni, aquest tractament haurà de regular-se mitjançant un contracte
d’encàrrec de tractament o acte jurídic equivalent que reculli, com a mínim, el contingut
establert a l’article 28.3 del Reglament General de Protecció de Dades.
12.- Informació sobre el tractament de les dades
Les parts s’obliguen a complir en tot moment amb l’establert al Reglament General de
Protecció de Dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre i qualsevol altra norma
aplicable en matèria de protecció de dades personals. Les parts són responsables del
tractament de les dades incorporades al present conveni, i seran tractades amb la
finalitat de la correcta gestió del mateix, d’acord al que disposa l’article 6.1.b del RGPD.
Les dades personals no es comunicaran a terceres parts, excepte per al compliment
d’una obligació de caràcter legal. Les dades es conservaran mentre sigui vigent la relació
entre les parts i, un cop conclosa, pel temps de conservació necessari per al compliment
d’obligacions legals o mentre puguin exercir-se o defensar-se les accions pertinents.
Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit
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al responsable del tractament que pertoqui a l’adreça indicada a l’encapçalament
d’aquest conveni.
En cas que els interessats considerin vulnerats els seus drets, poden presentar una
reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).
Les parts han designat un Delegat de Protecció de Dades amb qui es pot contactar a
través de les següents adreces de correu electrònic.
Per CSA: dpd@ticsalutsocial.cat.
Per CSSI: lopd@msanchez.cat
13.-Vigència
El present Conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura, i tindrà una durada
de fins a 4 anys, prorrogables de forma expressa i per mutu acord de les parts, per un
període de fins a 4 anys més.

14.- Causes d’extinció o de resolució del conveni
Aquest conveni es podrà extingir o resoldre anticipadament per:
- El mutu acord de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats
que en constitueixen l’objecte.
- L’incompliment manifest, per qualsevol de les parts, de les clàusules del present
conveni.
- Les reestructuracions funcionals en qualsevol de les institucions signatàries del
conveni que facin inviable el seu compliment.
- La finalització de les causes que motiven la subscripció del conveni.
- La manca de ratificació per part del Consell Rector d’alguna de les parts, en el
termini de tres mesos de la seva signatura, quan sigui preceptiu.
- Qualsevol altre que es consideri escaient.
En cas que la decisió de denúncia del present Conveni esdevingui com a conseqüència
de l’incompliment (excepte causes de força major) per una part dels acords assolits en
aquest Conveni o en qualsevol dels protocols d’activitat que es vagin signant, així com
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l’incompliment de les obligacions establertes en els acords, reglamentacions i altres
normes aplicables, la part complidora que demani la resolució del Conveni tindrà dret a
percebre les indemnitzacions corresponents als danys i perjudicis que s’hagi patit.
15.- Prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats empresarials (CAE)
En compliment del deure de protecció de la seguretat i salut dels seus treballadors, les
parts s’obliguen a seguir la normativa que estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de riscos laborals i la seva aplicació dintre del seu recinte.
Tanmateix les parts garanteixen que els treballadors que assigna a les funcions d’aquest
conveni, han rebut formació i informació suficient en matèria de prevenció de riscos
laborals i que se’ls ha facilitat, en el seu cas, tots els equips de protecció individual
adients pel desenvolupament segur de la seva tasca, declarant que ha fet l’avaluació de
riscos laborals, d’acord a la normativa vigent, i que té previst els treballs en centres de
treballs diferents del propi.
Les parts es facilitaran tota la informació referent als riscos genèrics i específics que els
treballadors destinats al seu Hospital es puguin trobar i els tractarà igual que els propis,
en quant a mesures col·lectives d’informació.
Els serveis de prevenció d’ambdues entitats col·laboraran en allò que sigui necessari,
reunint-se sempre que qualsevol de les parts així ho demani. Qualsevol de les dues parts
podrà aturar les activitats que desenvolupin els treballadors de l’altre part si entén que
hi ha incompliment de la normativa de riscos laborals que pugui comportar un risc greu
i imminent a la salut del treballadors, o si hi ha incompliment d’aquest conveni.
Ambdues parts declaren que prèvia a la subscripció d’aquest conveni tenen informació
suficient mútua en matèria de prevenció de riscos, i que es comprometen a actualitzarse-la quant sigui oportú. En tot cas aquest document s’adaptaria en funció de què la
normativa vigent establís altres tipus d’obligacions
16.- Publicitat
De conformitat amb allò establert a l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya així com
la llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon
govern (en especial l’article 8), les parts són coneixedores de les obligacions de publicitat
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activa que afecta a les entitats públiques i autoritzen expressament a què aquest
conveni es faci públic a traves de la web institucional (portal de transparència) dels
signataris i per tant declarant que cap contingut del mateix suposa una vulneració als
seus interessos econòmics o comercials.
17.- Jurisdicció competent
El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació continguda
a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el sí de la comissió de
seguiment prevista en aquest conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la
interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que poguessin derivar-se de la seva
aplicació.
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l’execució i compliment del present conveni
puguin suscitar entre les parts seran competència de l’ordre jurisdiccional contenciósadministratiu.
I, perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document
a un sol efecte, a 10 de desembre de 2020

Jordi Ferrer i Riba
Gerent CSSI

Ferran Garcia Cardona
Gerent CSA
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