
   

  

A Barcelona,  
 

INTERVENEN: 
 
D'una part, el senyor Adrià , director del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 17.1 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), 
 
d'altra part, l’Il·lustríssim senyor Adam Alcalde de l'Ajuntament d’Amposta, en 
virtut del que disposa l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Ambdós amb la capacitat legal suficient per a obligar-se, 
 

MANIFESTEN: 
 
I. Que la Gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència sanitària 
de cobertura pública en el consultori local Poble Nou del Delta. 
 
II. Que l’Ajuntament d’Amposta (a partir d’ara l’Ajuntament), amb NIF P4301400J, disposa d’un 
local, l’adreça del qual és pça Jardí, núm. 1, que s’utilitzarà com a consultori municipal, el qual 
està inscrit en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la Direcció General 
d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut amb el núm E43045690. 
 
III. Que la disposició d’un local per a la prestació d’atenció sanitària contribuirà a fer efectius 
els principis informadors del sistema sanitari de Catalunya previstos a la LOSC. 
 
IV. Que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, disposa en el seu article 6.1 que els 
convenis que estableixin entre sí les entitats públiques queden exclosos de l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei, si les entitats intervinents no tenen vocació de mercat, per realitzar en el mercat 
obert menys del 20% de les activitats objecte de col·laboració; si el conveni estableix o 
desenvolupa una cooperació entre les entitats participants amb la finalitat de garantir que els 
serveis públics es prestin de forma que s’aconsegueixin els objectius que tenen en comú; i el 
desenvolupament de la cooperació es guia únicament per consideracions relacionades amb 
l’interès públic. 
 
V. Que ambdues parts consideren procedent subscriure un conveni que reguli el marc de 
relacions per fer efectiva la disposició del consultori, amb la finalitat de garantir els serveis 
públics. 
 
Per tot això, acorden establir el present CONVENI, de conformitat amb les següents 
 



 

 2/4 
 

CLÀUSULES: 
 
Primera.- L'Ajuntament, de conformitat amb les condicions establertes en el present conveni, 
posa gratuïtament a disposició del CatSalut el consultori municipal identificat en la part 
expositiva d’aquest conveni, per tal que es pugui prestar la corresponent assistència sanitària 
de cobertura pública a càrrec del CatSalut.  
 
Segona.- L'Ajuntament ha de complir les disposicions que es dictin en matèria d'autorització, 
registre, catalogació, acreditació i elaboració d'informació i estadístiques sanitàries, obligacions 
de transparència, així com totes aquelles que facin referència a la situació dels centres, serveis 
i establiments sanitaris assistencials que li siguin d'aplicació. 
 
Tercera.- El CatSalut coadjuvarà al finançament de les despeses de funcionament i 
manteniment del consultori, de conformitat amb les condicions que s’aprovin anualment, on 
s’especificarà la partida pressupostària.  
 
Quarta.- En cas de què l'Ajuntament proposi la prestació en el consultori d’altres serveis o 
activitats de caràcter sanitari, ja sigui amb mitjans propis o en règim de contractació amb d'altres 
entitats, en relació amb l'objecte del present conveni, haurà de posar-ho en coneixement del 
CatSalut, a qui correspon estimar la seva conveniència i, en tot cas, procedir a la autorització 
del servei i la modalitat de prestació. 
      
Cinquena.- L’activitat que es desenvoluparà en el consultori s’haurà de fer normalment en 
català, respectant el dret individual del ciutadà a l'opció lingüística, d'acord amb les disposicions 
i directrius relatives a l'ús de les llengües oficials a Catalunya. D'acord amb això, l’Ajuntament 
ha d'emprar el català en els rètols, les publicacions, els avisos, les comunicacions i totes les 
activitats que desenvolupi en relació als serveis a càrrec del CatSalut. 
      
Sisena.- Només poden ser objecte de càrrec els serveis recollits en les condicions generals 
que s’aprovin anualment. 
 
Setena.- Llevat que les condicions generals que s’aprovin anualment disposin un altre 
procediment, per tal que les notes de càrrec puguin ser abonades en el ritme normal, cal que 
siguin presentades com a màxim el 5è dia hàbil del mes següent al que sigui objecte de càrrec 
a la regió sanitària corresponent. 
 
Vuitena.- Llevat que les condicions generals que s’aprovin anualment disposin una altra cosa 
per a la justificació de la despesa, les notes de càrrec s'han de presentar d'acord amb el que 
es determini a les instruccions del CatSalut. La seva confecció s'ajustarà a les normes, manuals 
i instruccions vigents i, en tot cas, per poder fer les corresponents anotacions comptables, les 
notes de càrrec contindran un import total, el període al qual fan referència, el codi del conveni, 
i un número que identifiqui cada nota de càrrec emesa en un exercici. 
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Novena.- L'entitat conveniada queda subjecta a l'exercici de les facultats d'inspecció que dugui 
a terme el CatSalut mitjançant els òrgans que siguin competents, qui pot demanar la 
documentació que sigui necessària per a la realització de les seves funcions, i pot disposar la 
suspensió preventiva de la tramitació dels pagaments relativa als aspectes sobre els quals 
s'obri investigació. El termini màxim de retenció preventiva serà de tres mesos comptadors des 
de la data en què es registri l'entrada de les notes de càrrec a la regió sanitària corresponent, 
en espera de la decisió que s'adopti. 
 
Les actuacions que no s’ajustin amb tot allò pactat poden donar lloc, un cop exercides les 
modalitats de control que s’escaiguin, a repercussions de caràcter econòmic. 
 
Desena.- El present conveni serà vigent des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2021 i 
les parts podran acordar la seva pròrroga per un període fins a quatre anys addicionals, o la 
seva extinció. 
 
Les condicions aplicables anualment es concretaran a través d’una resolució de la direcció del 
CatSalut. En cas de desacord per part de l’Ajuntament, es procedirà a la revisió conjunta de les 
condicions. 
                  
Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni subscrit pel CatSalut per a les actuacions 
objecte d'aquest conveni amb l'entitat. 
 
Onzena.- Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació de tot el que s'estableix en 
aquest conveni han de ser resoltes per ambdues parts i poden acollir-se a la jurisdicció ordinària 
quan la situació ho requereixi, i amb el compliment dels tràmits corresponents. 
 
Dotzena.- Constitueixen causes de resolució del conveni:  
 
- Mutu acord de les parts signants. 
- Impossibilitat sobrevinguda legal o material de fer front a les obligacions que se'n deriven. 
- Incompliment sistemàtic i manifest de les clàusules del conveni i en general la inobservança 
de la normativa vigent. 
- Denúncia d'alguna de les parts amb un preavís de tres mesos. 
- Renúncia unilateral de l’Ajuntament en cas de desacord amb les condicions generals 
aprovades anualment pel CatSalut. 
 
En cas d’extinció anticipada, per acord d’ambdues parts s’establirà la forma de finalitzar les 
actuacions en curs. 
 
Tretzena.- Es responsabilitzaran de la gestió del conveni les unitats directives competents per 
raó de la matèria de les dues institucions. 

Catorzena.- El seguiment i control de les actuacions es realitzarà des de la regió sanitària. 
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Quinzena.- El present conveni s'inscriu amb el codi 634315021PN del registre intern de 
contractació de serveis assistencials. 
 
Setzena.- La signatura d’aquest conveni implica l’autorització del director del CatSalut a les 
unitats administratives per a la comptabilització de la disposició de crèdit a favor de l’entitat 
signant del conveni en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT i l’autorització per a la 
comptabilització del reconeixement de les obligacions econòmiques derivades que haurà 
d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent hagi verificat el compliment de la finalitat 
de l’objecte del conveni. 
 

De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'acord del Consell de Direcció del CatSalut 
de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el director del Servei, al 
qual es va donar publicitat mitjançant resolució del conseller de Sanitat i Seguretat Social de 7 
d’abril de 1993 (DOGC número 1737, de 26 d’abril de 1993), aquest conveni serà sotmès a la 
ratificació del Consell esmentat. 
 
I per a què consti, se signa electrònicament el present document. 
 

  
Director del      Alcalde  
Servei Català de la Salut    Ajuntament d’Amposta 




