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Conveni Marc entre la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i 

el Consorci Sanitari Anoia per a la prestació de serveis  

 

Igualada, 10 de maig de 2019 

REUNITS 

D’una part, el senyor Ferran García i Cardona, en nom i representació del Consorci 
Sanitari de l’Anoia, 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 Manuel Álvarez del Castillo, en nom i representació de la Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, proveït de CIF G08356024, en la seva qualitat 
de Director-Gerent, mitjançant escriptura pública amb núm. de protocol 2933, atorgada 
pel notari Sr. Ricardo Manén Barceló, el 15 d’abril de 2014, i com a òrgan competent per 
a la contractació administrativa. 

 

MANIFESTEN 

1. Que la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (en endavant FHSJDM), 
com a entitat jurídica pública, dotada de personalitat jurídica plena i 
independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret 
públic i privat per la realització dels seus objectius, que resta adscrit a 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la 
Salut. 

 
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 
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 la seva visió i missió 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 
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recursos públics de que 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. Objectius 

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) que afavoreixi i doni 

cobertura jurídica adequada a les iniciatives de millora conjunta dels serveis assistencials 

de la ciutadania.  

2.- La cartera de serveis a desenvolupar pels professionals  

Els serveis a desenvolupar pels professionals, es detallaran en cada cas, mitjançant la 

formalització  d’un annex a aquest  conveni. Es podran  signar un o diversos annexes en 

funció dels serveis a realitzar.  

Cada annex haurà de contenir la informació següent: 

- El nombre de professionals destinats al servei, que seran sempre  llicenciats en 

medicina amb especialitat  d’otorinolaringologia 

- Els serveis a realitzar  

- Import econòmic 

- Durada 

3.- Professionals que prestaran els serveis 

Els serveis esmentats seran prestats tant per professionals del CSA de reconeguda 

experiència i formació, en les instal·lacions de la FHSJDM, com per professionals de la 

FHSJDM de reconeguda experiència i formació, en les instal·lacions del CSA i supervisats 

directament pel Servei quirúrgics de l’entitat receptora. 

Els professionals designats per efectuar aquesta activitat assistencial mantindrà la 

vinculació laboral amb la institució d’origen, sense que l’eventual trasllat de lloc de 
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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, el CSA reconeix 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 el respectant els criteris següents: 

1. Benefici per als usuaris del sistema públic, especialment pel que fa a la millora 

de l’accessibilitat, manteniment de la continuïtat assistencial i reducció de temps 

i de les llistes d’espera.  

2. Millora dels processos de treball, tant pel que fa a la qualitat assistencial 

(elaboració de protocols conjunts, guies, etc.), com a la simplificació de tràmits. 

3. Facilitar la transmissió de coneixements i la millora professional. 

4. Optimització de l’aprofitament dels recursos públics: 

Persones (RRHH) 

Edificis i instal·lacions 

Sistemes d’informació 

Altres recursos (equipament, etc.) 

5. 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. 
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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 professional 

sector sanitat promoguda pel Servei Català de la Salut i el Col·legi de Metges de 

Catalunya i de la que es prenedor el Servei Català de la Salut. 

 

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) 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 

de desembre, i altra normativa que sigui d’aplicació en tot el que no contradiguin 

el RGPD. 

d) 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 econòmica 

La contraprestació econòmica per a la realització dels serveis assistencials quedaran 

detallats en cadascun dels annexos a aquest conveni, que es formalitzi. 

 

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 mensual d’acord amb els imports i mòduls 

acordats entre les parts en cada annex. 
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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 de 

les direccions d’ambdues entitats, 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, formada per un membre de cadascuna de les parts signants: 

 

Per part de FHSJDM: Sr. Rafael Gómez, Adjunt a Direcció-Gerència de la FHSJDM 

Per part del CSA: Sr. Joan Miquel Carbonell, Director Assistencial del CSA 

 

Aquestes comissions tindran per objecte organitzar, supervisar i controlar l’activitat 

generada, vetllar per correcte desenvolupament del conveni i per resoldre els dubtes 

que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment. 

 

10.- Clàusula de confidencialitat 

 

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 conveni i els seus annexes. 

 

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 
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o parcial, per a publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la 

comissió de seguiment. 

 

11. 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.  

 

12.- 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 

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.  

13.- 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.  
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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. La FHSJDM podrà aturar 

les activitats que desenvolupin els treballadors del CSA 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 actualitzar-

se-la quant sigui oportú. En tot cas aquest document s’adaptaria en funció de què la 

normativa vigent establís altres tipus d’obligacions 

14.- 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 

activa que afecta a les entitats públiques i autoritzen expressament a que el contingut 

d’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. 

15.- 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 contenciós- 

administratiu. 
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I, perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document 

per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 
 
 
 
 
 
 
Manuel Álvarez del Castillo                Ferran Garcia Cardona 
Director-Gerent FHSJDM                   Gerent CSA 
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ANNEX NÚM. 1 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ HOSPITAL 

SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA  

 
Igualada, 21 de novembre de 2019 
 
 
UROLOGIA 
 
 
1. OBJECTE 

Col·laboració de la Unitat d’Urologia adscrita al Servei de Cirurgia de la Fundació Hospital Sant 
Joan de Déu de Martorell (en endavant FHSJDM) i la Unitat d’Urologia adscrita al Servei de 
Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques del Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA)  
 
 
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Activitat assistencial realitzada a la unitat d’Urologia del CSA per part d’un facultatiu de la 
FHSJDM, especialista en Urologia. 
 
 
3. VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA 
 
Suport clínic per part d’especialistes de FHSJDM, a la unitat d’Urologia del CSA amb la realització 
de consultes i intervencions quirúrgiques als pacients atesos al CSA.  

 
Incorporació d’un facultatiu, especialista en Urologia, a l’equip assistencial del CSA, per la 
realització d’intervencions quirúrgiques, consultes ambulatòries, i control de pacients ingressats, 
amb una dedicació de 1.166 hores en còmput anual. 

 
Orientativament, aquesta dedicació es concreta en la realització setmanal d’una sessió quirúrgica 
amb intervencions majors, una sessió quirúrgica de cirurgia major ambulatòria i una sessió de 
consultes ambulatòries. 

 
S’acorda que l’inici de l’activitat del professional especialista en urologia es realitzarà a partir de 
la setmana que s’inicia l’11 de novembre de 2019.  

 
 
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
El CSA abonarà a la FHSJDM un total anual de 45.000 euros, distribuïts en dotze mensualitats.  
 
 
5.   VIGÈNCIA 
 
Aquest annex serà vigent des de la data de la seva signatura, fins a 31 de desembre de 2019, 
amb possibilitat de pròrrogues anuals fins a la finalització de la vigència conveni marc. 
 
I com a prova de conformitat amb els anteriors pactes, els intervinents signen el present en la 
data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
Manuel Álvarez del Castillo      Ferran Garcia Cardona  
Fundació Hospital Sant Joan Déu de Martorell    Consorci Sanitari de l'Anoia 
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ANNEX NÚM. 2 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ HOSPITAL 

SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA  

OTORRINOLARINGOLOGIA 
 
Igualada, 1 de juny de 2019 
 
 
5. OBJECTE 

Col·laboració de la Unitat d’Otorrinolaringologia adscrita al Servei de cirurgia de la Fundació 
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell (en endavant FHSJDM) i la Unitat d’Urologia, adscrita al 
Servei  de Cirurgia del CSA.  
 
 
6. ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
Activitat assistencial realitzada a la Unitat d’Otorrinolarringologia de FHSJDM, per part  d’un 
facultatiu del CSA, especialista en Otorinolaringologia. 
 
 
7. VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA 
 
Suport clínic d’un especialista del CSA, a la unitat d’Otorrinolaringologia de FHSJDM amb la 
realització de consultes i intervencions quirúrgiques als pacients atesos a FHSJDM.  

 
Incorporació d’un facultatiu del CSA, especialista en Otorinolaringologia, a l’equip assistencial de 
FHSJDM, per la realització d’intervencions quirúrgiques i consultes ambulatòries.  

 
Aquesta dedicació es concreta en la realització  de dos tipus de mòduls: 

- Mòdul quirúrgic de 6 hores (AQ)  

- Mòdul ambulatori  de 5 hores (AAMB)  

I els nombre de mòduls són orientatius, amb un mòdul mínim setmanal, ja sigui ambulatori o 

quirúrgic en funció de les necessitats de FHSJDM. 

Ambdós tipus de mòduls (AQ) i (AAMB)  es  podran  fer en horari de mati o en dies determinats 

i pactats amb un mes d’antelació. 

S’acorda que l’inici de l’activitat del professional especialista en Otorinolaringologia es realitzarà 
a partir de la setmana que s’inicia l’1 de juny de 2019.  

 
 

 
8. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
La FHSJDM abonarà mensualment al CSA, l’import corresponent al nombre de mòduls 
efectivament realitzats. 
 
El import a abonar per cada mòdul serà el següent: 
 
Mòdul quirúrgic 380 euros * 20                      7.600 euros 
Mòdul ambulatori  300 euros * 30                  9.000 euros 

    TOTAL  16.600 euros 
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5.   VIGÈNCIA 
 
Aquest annex serà vigent durant un any des de la data de la seva signatura, i podrà ser prorrogat 
per anualitats, fins a la finalització de la vigència del conveni marc. 
 
I com a prova de conformitat amb els anteriors pactes, els intervinents signen el present en la 
data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel Álvarez del Castillo      Ferran Garcia Cardona  
Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell   Consorci Sanitari de l'Anoia 
 

 


