Addenda G al Conveni entre l´ICS (Gerència Territorial Metropolitana Sud) i
el Consorci Sanitari de l’Anoia en l’àmbit assistencial, de recerca i formatiu,
pel que fa al Servei de Cirurgia Plàstica
REUNITS
D’una part, la senyora Montserrat Figuerola Batista, gerent territorial de la Gerència Territorial
Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut(en endavant GTMS-ICS), actuant en nom i
representació de l’Institut Català de la Salut (en endavant ICS) amb NIF Q-5855029-D, en virtut
de la delegació de competències atorgada pel director gerent de l’Institut Català de la Salut,
segons resulta de la Resolució SLT/3067/2018,de 18 de desembre, (DOGC NÚM. 77889 de 15
de gener de 2019) i domicili a efectes d’aquest conveni el de la GTMS-ICS, a L’Hospitalet de
Llobregat, carrer de la Feixa Llarga s/n.
De l'altra part, El senyor Ferran Garcia Cardona, amb DNI xxxxxxxxx, gerent del Consorci
Sanitari de l’Anoia ( en endavant CSA), amb domicili a Igualada, Av. Catalunya 11, amb CIF Q0801091-J, d’acord amb escriptura de poders de 7 de novembre de 2011, atorgada davant del
Notari d’Igualada, el Sr. Carlos Calatayud Chollet, amb número 1.243 del seu protocol.
MANIFESTEN
I.- Que el Conveni Marc establert entre ambdues entitats, té com objecte l’establiment d’un
marc estable de col·laboració per afavorir les iniciatives de millora conjunta dels serveis
sanitaris a la població de referència, essent els seus àmbits d’actuació l’assistència, la recerca i
innovació, així com la docència.
II.- D’acord a l’esmentat Conveni marc, les entitats signatàries establiran els acords específics
de desplegament que siguin necessaris, en els què es concretaran les accions a desenvolupar i
els compromisos de cada una d’elles, i que podran requerir l’aplicació de recursos humans,
materials o econòmics, i que s’incorporaran mitjançant addendes al Conveni Marc de constant
referència.
III.-Tenint en compte les anteriors manifestacions, i amb l’objectiu d’aprofitament conjunt
d’esforços i recursos propis i de millora en la qualitat assistencial en benefici dels pacients de
l’àmbit de referència, i per tant, sota els principis inspiradors que es recullen en el pacte segon
del Conveni Marc, el servei de Cirurgia Plàstica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB),
prestarà el servei d’aquesta especialitat al CSA, per aquells procediments propis de la cartera
pública i en coordinació amb els serveis de ginecologia, cirurgia general i traumatologia aliança
estratègica que es regirà per les següents
CLÀUSULES
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Primera.- Objecte
L’objecte del present protocol d'actuació és establir una col·laboració en la qual el Servei de
Cirurgia Plàstica de l’HUB passi a actuar com a servei estès entre HUB i el CSA en els àmbits
assistencial, docent i de recerca, amb la finalitat de beneficiar als usuaris dels hospitals de
referència, millorar la seva accessibilitat al servei de Cirurgia Plàstica i aconseguir el contínuum
assistencial i la reducció del temps d’espera.
Aquesta col·laboració professional també permetrà abordar els processos assistencials en
l’especialitat, amb la finalitat d’homogeneïtzar els criteris i millorar-los, adequar els fluxos i la
cartera de serveis, i garantir una consultoria estable als principals serveis col·laboradors (GIN,
CGD i COT), així com l’equitat de recursos independentment de la població on visquin els
pacients.
S’adjunta com annex a aquest acord específic, el pla funcional.
Segona.- Activitat assistencial i recursos humans
Funcionalment, el Servei estès tindrà un coordinador únic que correspon a la figura del Cap del
Servei de Cirurgia Plàstica de l’HUB, tot i que a l’CSA hi pugui haver la figura de referent o
responsable d’aquest centre, designat per el Cap de Servei de l’HUB d’acord amb la GerènciaDirecció de CSA.
L’activitat assistencial que realitzaran els professionals del Servei de Cirurgia Plàstica de l’HUB
al CSA serà la necessària per tal de garantir l’activitat quirúrgica, suport a l’hospitalització, i les
consultes externes dels pacients que es visitin o s’atenguin al CSA. Aquestes tasques
assistencials seran definides segons la cartera de serveis i el pla funcional a pactar i aprovar per
part de la Comissió Mixta de seguiment d’aquest acord específic.
Segons el pla funcional, el còmput d’hores de presència física en còmput setmanal és del 7,5
hores, i de consultoria o coordinació a distància, de 4 hores setmanals. Aquesta coordinació a
distància por ser presencial sempre i quan el Cap de Servei ho consideri així.
Si de manera puntual és necessari un augment d’aquesta activitat pactada, es computarà com
a mòduls extres i es rescabalaran com a tal, i no modificaran el que especifica al pla funcional,
excepte si tots dos centres acorden modificar-ho.
L’activitat assistencial s’acompanyarà, sempre que es consideri necessari, d’accions de
formació i assessorament als professionals.
L’activitat al CSA, és una responsabilitat del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora de HUB,
distribuint-la entre els seus professionals sempre per raons assistencials i en cap cas per raons
de permanència al servei.
En els períodes de vacances, d’acord entre els responsables dels Serveis, l’HUB garantirà la
cobertura assistencial dels professionals contractats per l’HUB, tenint en compte les
reduccions d’activitats assistencials que segons l’organització dicti el Cap de Servei d’ acord
amb la Gerència-Direcció del CSA, tal i com es fa també a l’HUB.
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En cas de malaltia, si aquesta es perllonga més enllà d’un mes, les parts es reuniran per trobar
la solució oportuna que no perjudiqui a cap de les parts.
El personal sanitari afectat per aquesta addenda mantindrà en tot moment la seva vinculació
orgànica amb la seva entitat signatària d’origen, d’acord amb el règim jurídic laboral que
correspongui, sense que l’eventual trasllat del lloc de treball comporti cap modificació en el
règim que hi tingui establert, i sens perjudici de la dependència funcional que es derivi
d’aquest conveni.
Igualment, el personal afectat per aquesta addenda haurà de retre comptes a l’entitat a la qual
en forma part i a la comissió de seguiment del conveni.
Així mateix 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 generals, i el reial decret 171/2004, que desenvolupa
l’article 24 de la llei esmentada, en matèria de coordinació.
Les parts es comprometen a abonar als professionals les despeses dels desplaçaments per
mitjà de la indemnització que normativament correspongui.
Tercera.- Activitat docent i de recerca
Els professionals del CSA que formen part de la Unitat de Mama (CGD i GIN), així com d’altres
especialitats que poden compartir casos i quiròfan amb Cirurgia Plàstica (COT), podran fer
formació continuada en l’àmbit de l’especialitat objecte d’aquesta addenda, juntament amb
els professionals de l’HUB, als efectes de mantenir el contacte amb aquest darrer hospital, com
a centre de referència en alta tecnologia, així com col·laborar en projectes de recerca.
Quarta.- Contraprestacions econòmiques
La despesa generada per aquesta prestació, tant l’activitat assistencial presencial, com la de
coordinació i consultoria telefònica, així com els desplaçaments dels facultatius, aniran a càrrec
del CSA i ambdues entitats han establert la quantia econòmica de l’esmentada prestació
d’acord al següent esquema:
Pel que fa al cost anual del servei aquest ha estat valorat en 27.383,03 €, que inclou la tasca
assistencial (20% de contracte i de coordinació/consultoria amb un 10%), així com el
quilometratge i complement de continuïtat assistencial (5.896,28 € =52 setmanes x 113,39).
Aquest import recull previsió d’un viatge setmanal i es regularitzarà en funció de l’activitat real
a finals d’any, si bé les parts podran adequar l’import a l’activitat real prestada mensualment
en atenció als professionals aportats per l’ HUB, si hi ha canvis significatius.
La facturació es realitzarà mensualment per la 12a part de l’import total 2282 € mensuals.
El número de compte on el CSA haurà d’ingressar les quantitats indicades és
ES3201826035480000310000 titularitat de l’Institut Català de la Salut.
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Les parts podran regularitzar la facturació corresponent a aquella activitat que per necessitats
assistencials s’hagi realitzat excepcionalment amb anterioritat a la signatura d’aquesta
addenda.
Cinquena .- Seguiment de l’acord específic
De conformitat al que disposa la clàusula 4ª del conveni marc signat entre les parts, serà la
comissió de coordinació del projecte la que vetllarà per l’execució d’aquest acord específic.
En aquest cas concret, i degut a les seves característiques, es determina la creació d’una
comissió de seguiment específica conformada per:
La Subdirecció Mèdica i el Cap de Servei de Cirurgia Plàstica de l’HUB
La Direcció Assistencial i la Cap de Servei de Cirurgia General del CSA
Sisena.- Clàusula de confidencialitat
Les parts es comprometen a mantenir una estricta confidencialitat sobre la informació que es
derivi de les seves relacions, especialment en els termes del conveni, i a utilitzar la informació
exclusivament per a les finalitats que s’hi pacten.
La informació no es podrà cedir a tercers sense obtenir l’autorització i complir els requisits
pertinents de les dades esmentades o els arxius que les contenen, i han de mantenir un
estricte compliment del que estableix Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia de drets digitals
Les dades o la informació obtingudes, durant la realització de les activitats o projectes comuns
a l’empara dels protocols o convenis específics, i els resultats tenen caràcter confidencial, i la
seva utilització, total o parcial, per a la publicació, divulgació o difusió, requereix la conformitat
expressa de la comissió de coordinació.
Setena.- Responsabilitats
Les entitats signants assumeixen les responsabilitats derivades del desenvolupament normal
de les activitats realitzades en el marc d’aquest acord específic, independentment del personal
que el presti.
•
Les responsabilitats derivades de dol, culpa o negligència en el compliment de les
prestacions derivades d’aquest acord específic seran assumides per la part de qui en depengui
el personal causant.
Vuitena.- Modificació
Les parts podran modificar de mutu acord el contingut d’aquest acord específic, modificació
que s’haurà de fer per escrit.
Novena.- Vigència
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Aquest acord específic entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i estendrà la seva
vigència fins el 31 de desembre de 2022, podent ser prorrogat de forma expressa fins 4 anys
més.
Desena.- Causes de resolució.
No obstant el previst a la clàusula anterior, la vigència d’aquest acord específic s’extingirà
anticipadament per qualsevol de les causes següents:
•

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 conveni.
En cas de resolució anticipada o finalització del conveni marc que l’empara.

En qualssevol cas de resolució , les parts hauran d’acordar la finalització de les activitats que
s’estiguin realitzant, essent d’aplicació la regulació prevista en els articles 51 i 52 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Onzena.- Jurisdicció competent
El present acord específic té naturalesa administrativa i resta exclòs de la regulació
continguda en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb
el que estableix l’article 6.1.
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, en el si de la comissió de
coordinació del projecte prevista en el conveni marc , les discrepàncies que puguin sorgir
sobre la interpretació, el desenvolupament, la resolució i els efectes que poguessin derivarse’n de l’aplicació.
En qualsevol cas, les qüestions litigioses que l’execució i compliment del conveni puguin
suscitar entre les parts són competència de l’ordre jurisdiccional contenciós i administratiu.
Les parts, amb renúncia expressa als seus propis furs, se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals
de la ciutat de Barcelona.
Dotzena.- Sotmetiment al conveni marc
En tot allò que no es reguli específicament en aquest acord específic, serà d’aplicació allò que
disposa el Conveni Marc de referència,
I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda. Mitjançant signatura
electrònica, a un sol efecte.
16 de novembre de 2021
Montserrat Figuerola Batista
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Ferran García Cardona

Gerent territorial de la GTMS-ICS
Institut Català de la Salut
Per delegació de signatura
RSLT/3067/2018,de 18 de desembre,
(DOGC NÚM. 77889 de 15 de gener de 2019)
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Gerent del Consorci sanitari de l’Anoia

