
 

CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS FORMALITZAT ENTRE EL CONSORCI 

SANITARI DE L’ANOIA I LA FUNDACIÓ´SANITARIA SANT JOSEP  

     

Igualada, a 1 de gener del 2020 

 

REUNITS 

 

D'una part, el Dr. Ferran Garcia Cardona, gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia (en 

endavant CSA), amb NIF núm.Q0801091J i domicili social a l’Avinguda Catalunya 

núm.11 d’Igualada, actuant en nom i representació, de conformitat amb els poders 

conferits en els Estatuts de l’esmentada entitat aprovats mitjançant Acord de Govern 

58/2016, de 10 de maig. 

 

I d’altra part, el senyor Lluís Pujol Martí, President de la Fundació Sanitaria Sant Josep 

d’Igualada (en endavant la Fundació), amb domicili al carrer Carme Verdaguer 54-56, 

segons acredita mitjançant escriptura pública d’apoderament atorgada al seu favor en 

data 01/09/2010 davant el notari de Catalunya Sr. Alfredo Roca Ferrer amb número de 

protocol 1.816, apoderament que manifesta vigent i no revocat. 

 

 

MANIFESTACIONS 

 

I.Que el CSA, com a 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 adscrit a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya mitjançant el Servei Català de la Salut, d’acord amb allò establert en l’article 

2 dels seus estatuts, té per objectiu l’execució d’activitats hospitalàries, assistencials, 

preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al servei, principalment, de la 

població resident dins la seva àrea sanitària d’influència.  

II. Que la Fundació Sanitària Sant Josep, és una entitat privada sense ànim de lucre 

que compta amb la concertació d’alguns dels seus serveis per part del Servei Català 

de la Salut i del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya 



III.Que el CSA compta amb un servei de farmàcia modern, segur i eficaç i amb tots els 

procediments implantats segons la Normativa ISO 9001/2016 

IV. Que la Fundació compta amb el vist i plau de la Regió Sanitària de la Catalunya 

Central i ha sol·licitat l’autorització d’instal·lació de Farmaciola a la Subdirecció de 

Farmàcia i Productes Sanitaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de 

Catalunya.  

V. Que les dues parts tenen la voluntat de desenvolupar un servei integrat 

d’assessorament i gestió de farmàcia en l’atenció hospitalària, i és per això que 

existeix la voluntat de subscriure una aliança estratègica, d’acord amb el que es 

disposa a la normativa vigent d’aplicació, i en especial, al que es preveu a l’article 8 de 

la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions (LOPS). 

Que les parts acorden formalitzar el present CONTRACTE DE COL.LABORACIÓ amb 

subjecció a les següents  

 

CLÀUSULES : 

 

PRIMERA.-OBJECTE´ 

Constitueix l’objecte d’aquest conveni establir col·laboració entre ambdues entitats per 

a desenvolupar un servei integrat d’assessorament i gestió de farmàcia en l’atenció 

hospitalària seguint els criteris bàsics de funcionament que es descriuen a la clàusula 

següent: 

 

SEGONA.- CRITERIS BÀSICS DE FUNCIONAMENT  

 

Els criteris en els què haurà de basar-se la prestació de serveis d’assessorament i 

gestió per part del CSA són els següents: 

1)    Equipar el servei de Farmàcia de la Fundació  amb la mateixa estructura  

      mecànica i informàtica que el Servei de Farmàcia del CSA.  

      Això significa: 

 

a) Disposar de  prescripció electrònica per tal que la validació la pugui 

fer correctament un farmacèutic. 

b) Disposar de connexió informàtica i telefònica entre la Farmàcia de la 

Fundació i el  Servei de Farmàcia del CSA. 



c) La preparació de la medicació dels fàrmacs per als malalts ingressats 

al centre anirà a càrrec del personal sanitari de la Fundació. 

 

2) Establir acords entre les direccions assistencials o mèdiques dels dos centres, per 

tal d’unificar criteris assistencials.     

3) Realitzades les adaptacions oportunes a la guia farmacològica, ambdós centres 

treballarien d’acord amb les bases terapèutiques i amb l’ús dels productes que hi 

haurien en aquesta guia amb caràcter integrat. 

4) Les decisions en matèria terapèutica que es produeixin a la Fundació 

haurien d’incorporar l’opinió del Servei de Farmàcia del CSA, a fi d’orientar-

les a una eficient prestació del servei. 

 

 

TERCERA.- OBLIGACIONS DEL CSA 

El CSA es compromet a: 

 

1) Col·laborar en l’assoliment de les línies contractuals del Cat Salut. 

2) Reenvasar medicació en dosi unitària. 

3) Elaborar fórmules magistrals i preparats oficinals. 

4) Implantar Sistema de Dispensació en Dosi Unitària. 

5) Selecció de medicaments a través de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica 

6) Implantar la Guia Farmacoterapèutica i Programes d’intercanvi terapèutic. 

7) Seguiment del pressupost i implantar accions correctores per les desviacions. 

8) Formació al personal Sanitari i implantar sistemes d’informació de 

medicaments. 

9) Col·laborar amb l’equip assistencial en el seguiment dels pacients crònics. 

10) Revisió de la medicació inadequada en gent gran. 

11) Reposar de manera  pactada tots els fàrmacs dipositats al Centre de la 

Fundació. 

12) Fer el control de les caducitats i assegurar la traçabilitat dels Fàrmacs. 

13) Fer el control d’inventari del estoc mensualment segons protocol de gestió de 

farmacioles. 

14) Subministrar els fàrmacs a preu real de cost del CSA.  

15) Donar estricte compliment a la normativa de Protecció de Dades.  

16) Repostar l’estoc en els períodes pactats 



17) El Cap de Servei de Farmàcia del CSA designarà un farmacèutic adjunt de 

referència, encarregat de l’atenció farmacèutica als pacients ingressats a la 

Fundació. Aquests farmacèutic serà també, l’interlocutor amb l’equip mèdic i 

supervisió d’infermeria amb tots els temes relacionats amb l’àrea del medicament. 

18) Realitzar les adaptacions pertinents a la guia farmacològica del CSA 

(establerta per un grup d’experts) per tal d’ajustar-la a les necessitats i 

peculiaritats de la Fundació. 

 

 

QUARTA.- OBLIGACIONS DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació es compromet a: 

 

1) Adaptar unes dependències i instal·lacions adequades per tal de poder treballar el 

personal de Farmàcia del CSA al recinte de la Fundació, de conformitat amb les 

previsions del present conveni. 

2) Aportar els mitjans materials i recursos humans que s’estableixen en aquest 

conveni. 

3) Abonar al CSA els imports que es determinin en la clàusula sisena d’aquests 

document. 

4) Realitzar les adaptacions necessàries per homologar-se als procediments del 

CSA, atès que aquest està treballant per obtenir la certificació ISO i es tracta d’un 

procés que garanteix la qualitat del servei.  

5) Donar estricte compliment a la normativa de Protecció de Dades, d’acord amb la 

clàusula desena d’aquests conveni. 

6) Les restants obligacions que s’estableixin en aquest contracte. 

 

CINQUENA.- RECURSOS HUMANS  

Per al bon funcionament del servei de farmàcia es consideren necessaris els següents 

recursos humans i mitjans materials, els quals aniran a càrrec de la Fundació: 

 

Necessitats de recursos humans del projecte: 

1) 22 Hores setmanals de Farmacèutic. 

2) 37,5 hores setmanals d’auxiliar de farmàcia 

 



Passats 4 mesos des de l’inici del servei, les parts avaluaran de manera conjunta, les 

necessitats, la qualitat dels serveis, la seguretat de l’atenció farmacèutica als malalts i  

les despeses resultants. En el cas que alguna de les dues entitats, no veiés en aquest 

moment cobertes les seves necessitats podria donar per resolta la col·laboració.  

 

 

 

SISENA.- PREU  

La Fundació abonarà al CSA els conceptes que es relacionen a continuació 

 

•Moviment de material segons el consum a preu de cost del CSA 

•Cost del personal necessari : 80.000€ ( aquests import es revisarà anualment en 

funció de les variacions del Conveni SISCAT) 

•Cost Programa de Gestió Integral 20.000€/any , sense IVA 

 

Les tasques incloses en aquest programa de Gestió Integral queden reflectides en la 

clàusula tercera del present conveni. 

 

SETENA.- DURADA 

La vigència general d’aquest conveni és de tres anys des de la seva formalització, 

sense perjudici de què puguin perdurar les obligacions de cadascuna de les parts, 

nascudes en aplicació de les previsions del mateix o dels acords que d’aquest es 

derivin. 

Una vegada esgotat el termini a què es refereix el paràgraf anterior,  el conveni podrà 

ser prorrogat de forma expressa per períodes de 12 mesos, amb un màxim de 3 anys 

més, excepte que una de les parts comuniqui a l’altre part, amb tres mesos d’antelació 

i de forma fefaent la seva voluntat de donar per finalitzat el conveni o de qualsevol  de 

les seves pròrrogues.  

 

VUITENA.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Les parts acorden crear una Comissió de Seguiment, que vetllarà per l’aplicació i 

correcta interpretació del present conveni. Aquesta comissió estarà formada per 4 

persones, dues a proposta del CSA i dues a proposta de la Fundació . 

 

 



 

 

NOVENA.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Aquest conveni es podrà resoldre per les següents causes: 

 

a) Per venciment del seu termini de vigència, establert a la clàusula setena del present 

conveni. 

b) Mutu acord entre les parts. 

c) Incompliment greu dels pactes del conveni, especialment pel que a les obligacions 

de les parts. 

d) Incompliment manifest de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 

e) Per així haver-ho decidit, una de les parts, a l’esgotar-se el període de prova de 4 

mesos inicial. 

f) Per plena execució de les tasques que comprèn l’objecte de la col·laboració. 

g) Per les causes generals de resolució dels contractes. 

 

Sigui quina sigui la causa de finalització del conveni, aquesta determinarà la liquidació 

dels compromisos pendents assumits per cada part fins aquell moment i a tal efecte es 

formalitzarà una liquidació. 

 

DESENA.- Confidencialitat i protecció de dades 

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 aquesta exclusivament per als fins que es pacten en aquest. 

 

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 electrònic, durant la realització de les activitats o projectes comuns.  

 

No les podran cedir a tercers, sense obtenir l’autorització 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), en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals i garantia dels drets digitals i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de 

desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 



15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol 

altra normativa que sigui d’aplicació al present conveni, en tot el que no contradiguin la 

normativa esmentada anteriorment. 

 

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. 

 

ONZENA.- Cessió i subcontractació 

Aquest conveni s'atorga en atenció de la personalitat de cadascuna de les parts que 

intervenen, per la qual cosa no podrà ser cedit, ni podran cedir-se els drets i 

obligacions derivats d'aquest, com tampoc podran subcontractar-se les activitats que el 

comprenen sense el consentiment de l'altra part. 

 

DOTZENA.- Jurisprudència competent 

El present conveni té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació 

continguda en l’article 4, de 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 aquests conveni, les discrepàncies que puguin sorgir sobre la 

interpretació, desenvolupament, resolució i efectes que pouessin derivar-se de la seva 

aplicació. 

 

I perquè consti als efectes oportuns, ho signen, per duplicat exemplar, en el lloc i data 

ut supra. 

 

 

Ferran Garcia Cardona                        Lluís Pujol Martí 

Consorci Sanitari de l’Anoia    Fundació Sanitària  

       Sant Josep  


