

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament d’Amposta,
per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat d’Amposta per a l’execució de la
campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema
públic de salut Catalunya.
Amposta, a la data de signatura.
Intervenen
D’una part, la senyora Gemma
, directora del Servei Català de la Salut
(en endavant, el CatSalut) en nom i representació d’aquesta entitat en l’exercici de les
atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del Consell de Direcció del
CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en la seva
directora (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.4.1993), que en requereix la ratificació..
I de l’altra, el senyor/la senyora Adam
, alcalde de l’Ajuntament d’Amposta,
que actua assistit pel secretari accidental de l’Ajuntament d’Amposta, que intervé en qualitat
de fedatari de la Corporació municipal.
Exposen
I.

Durant l’any 2021 s’ha formalitzat l’encàrrec de gestió del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya al CatSalut per a l’execució tècnica de la campanya de
vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema sanitari integral
d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) en coordinació i sota els criteris de la
Secretaria de Salut Pública.
Mitjançant aquest encàrrec es confereix al CatSalut el desenvolupament de les
tasques preparatòries i l’adopció de les mesures que l’execució de la campanya
requereixi en funció de la realitat de cada territori, l’evolució de la pandèmia i el
context assistencial, incloent la selecció i l’adequació dels espais idonis on aplicar-la i
l’organització dels serveis de vacunació. En aquest sentit, també preveu que el
CatSalut acordi els mecanismes de col·laboració amb altres administracions públiques
i entitats encarregades de la gestió de centres integrats al SISCAT per assolir aquest
objectiu en les millors condicions possibles.

II.



El Departament de Salut, actuant a través de la seva Secretaria de Salut Pública i
del CatSalut, i l’Ajuntament d’Amposta van subscriure en data 13 d’agost de 2020 un
conveni de cooperació interadministrativa amb l’objectiu de promoure la coordinació
des serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi
sanitària i social provocada per la Covid-19.
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III. Un dels reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir
una organització de la vacunació al nostre país sota criteris de màxima efectivitat,
accessibilitat a la població i equilibri en termes territorials, sota la prioritat d’aconseguir
la vacunació i la immunitat de la població en el menor temps possible. Això exigeix
adaptar les accions de vacunació a la realitat plural de la nostra societat amb l’adopció
de mesures concebudes sota criteris de coneixement directe de les condicions socials i
territorials sobre les que s’ha d’actuar en cada àmbit i, per tant, capaces d’aprofitar els
beneficis que aporta l’organització descentralitzada del nostre Sistema públic de salut.
De conformitat amb això, els serveis de vacunació s’han de desplegar arreu de
Catalunya en termes d’accessibilitat, seguretat assistencial, màxim aprofitament de
recursos i preservació del principi d’equitat.
IV. El CatSalut, a través de les seves diverses regions sanitàries, ha dut a terme una tasca
d’anàlisi exhaustiu sobre la disponibilitat d’espais apropiats en cada àmbit territorial per
facilitar l’aplicació de la campanya de vacunació més adequada a realitats
demogràfiques i socials molt canviants que, en virtut de les seves característiques
pròpies, recomanen solucions diferenciades i ajustades a les seves condicions. En
funció d’això, el municipi d’Amposta compta amb l’espai “Antic Sindicat”, que és de la
seva titularitat, reuneix les funcionalitats adequades i es troba en disponibilitat de posar
a disposició del Sistema públic de salut de forma gratuïta durant un període transitori,
per tal que pugui destinar-se de manera immediata a l’execució d’aquesta campanya en
la mesura que constitueix un objectiu d’interès públic compartit i de la màxima prioritat
per al conjunt de la nostra societat i de la pròpia ciutat d’Amposta i el seu àmbit
d’influència. Aquestes condicions resulten igualment predicables de l’Auditori Municipal
que, d’acord amb el previst al present conveni a causa d’anteriors compromisos, podria
substituir l’espai “Antic Sindicat” en les seva destinació a la campanya amb la mateixa
eficàcia. 
V.

Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de
facilitar la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els
graus de cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada
supòsit a afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes. Això enllaça amb les
polítiques d’activació del conjunt de recursos de la nostra societat promogudes pel
CatSalut i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a través de diverses
iniciatives quan ha estat necessari sota el criteri de buscar en tot moment les millors
fórmules per afrontar col·lectivament aquesta crisi sanitària.
El Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa, estableix al seu article 2 les mesures de continuïtat respecte l’habilitació
d’espais per a ús sanitari en locals públics i privats que reuneixin les característiques
necessàries amb aquest objecte i confereix al CatSalut l’establiment del seu règim de
gestió en el marc del SISCAT. La introducció d’aquesta previsió va en la línia
d’augmentar la capacitat productiva del sistema, objectiu que coincideix amb la finalitat
del present conveni en l’àmbit de la vacunació. D’altra banda, la disposició addicional
primera d’aquesta mateixa norma dóna continuïtat a la flexibilització de la subscripció de
convenis en contextos d’emergència vinculats a la gestió de la Covid-19. Segons aquest
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context normatiu i les finalitats del present conveni, l’accés als espais que s’hi preveu
s’ha d’interpretar en termes estrictament funcionals, associat a facilitar la prestació d’un
servei assistencial i de salut pública i no pròpiament a cap tipus de disponibilitat de
caràcter patrimonial més enllà d’aquesta finalitat taxada i expressament limitada.
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden
formalitzar aquest Conveni d’acord amb les següents
CLÀUSULES
Primera. Objecte
1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Servei Català
de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament d’Amposta destinat a posar a disposició del Sistema
públic de salut de Catalunya l’espai “Antic sindicat”, situat a l’Av. de la
per a la
seva destinació a l’execució de la campanya de vacunació contra la Covid-19 impulsada pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquesta posada a disposició s’efectua en termes de gratuïtat i transitorietat, de forma
limitada a la realització de la campanya que n’és la causa directa, en el ben entès que quan
aquesta finalitzi l’espai serà retornat a l’Ajuntament, o a l’entitat que aquest li indiqui, en el
mateix estat en què va ser objecte de lliurament.
3. Mitjançant la subscripció del present conveni, el citat espai queda habilitat com a espai
per a ús sanitari en els termes previstos a l’article 2 del Decret Llei 26/2020 exclusivament
per a la seva destinació a l’execució de la campanya de vacunacions contra la Covid-19. En
virtut d’aquesta habilitació i per tal de fer-la operativa, l’espai queda integrat temporalment
en el marc de funcionament propi del Sistema Sanitari Integral de Catalunya (SISCAT),
mitjançant la seva adscripció transitòria, mentre el present conveni sigui vigent, a l’entitat
proveïdora de serveis del SISCAT que el CatSalut determini, a la qual se’n confereix la
gestió.
4. De conformitat amb l’anterior, l’Ajuntament accepta i consent de forma expressa que el
CatSalut no dugui a terme l’ocupació de l’espai directament sinó a través de l’entitat
proveïdora de serveis assistencials al Sistema públic de salut que determini a aquests
efectes en funció de criteris d’eficàcia, capacitat, seguretat clínica i coneixement i
arrelament al territori. Això es preveu sens perjudici que el CatSalut pugui participar, sigui
directament o en col·laboració amb entitats del SISCAT i el propi Ajuntament, en les
tasques d’adequació dels espais per a l’ús contemplat pel present conveni així com per
facilitar els serveis que el seu funcionament requereixi.
5. A la clàusula 4.3 s’estableixen les condicions que regulen el possible trasllat del
desenvolupament de la campanya de vacunació a un altre espai municipal, supòsit en el
qual se li consideraran automàticament aplicables el conjunt de les anteriors previsions en
quant a la integració temporal al SISCAT, l’habilitació i la gratuïtat.
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Segona. Règim de posada en funcionament
1. L’espai s’adscriu funcionalment al centre assistencial integrat al SISCAT que el CatSalut
determini, el qual actuarà com a centre de referència. L’entitat titular de la gestió del centre
del SISCAT de referència serà, doncs, l’encarregada de la gestió d’aquest espai on
organitzar i executar el servei de vacunacions íntegrament al seu càrrec, a través dels
professionals que determini amb aquest objecte, en col·laboració amb el propi CatSalut i
sota la coordinació i els criteris que estableixi la Secretaria de Salut Pública del
Departament de Salut.
2. La Regió sanitària comunicarà a l’Ajuntament la determinació de l’entitat del centre de
referència del SISCAT als efectes de garantir l’adopció i aplicació de les mesures de
coordinació que puguin requerir-se per garantir un correcte desenvolupament de la
campanya de vacunacions a realitzar-hi durant les diverses fases en què pugui distribuir-se.
En tot cas, la preparació i execució dels protocols de vacunació i la seva execució a tots els
nivells correspon als serveis del centre de referència del SISCAT, sens perjudici que a
aquests efectes hagi d’ajustar-se a les directrius de la Secretaria de Salut Pública.
3. El CatSalut, sigui directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió del servei
de vacunacions en el marc del SISCAT que hagi designat, promourà l’adopció del conjunt
de mesures d’adequació dels espais que resultin necessàries per a la seva destinació a la
campanya. Amb caràcter orientatiu i no limitatiu, es relacionen a continuació:



-

Garantir el conjunt de subministraments, equipaments i serveis mínims imprescindibles
(en matèria de condicionament tèrmic; disposició de punts d’aigua, electricitat i lavabos;
espais de magatzem que resultin necessaris; serveis tècnics de manteniment;
subministrament d’aigua, electricitat i llum; sistema d’alimentació elèctrica
ininterrompuda si resultés necessari a criteri de l’entitat encarregada de la gestió del
servei de vacunació; tecnologia TIC, connectivitat a la xarxa d’internet i accés wifi;
servei d’assistència tècnica informàtica; servei de seguretat de l’espai; servei de neteja
(tant general com sanitària); serveis de suport sanitari que estimi convenients;
equipament per al manteniment de vacunes (contenidors frigorífics o neveres si es
valoressin necessàries); gestió de residus (compactadors i servei de buidatge i
recollida); mobiliari adequat per a la població a atendre prevista; equip de triatge,
serveis logístics i de suport administratiu per organitzar la vacunació in situ i el flux de
persones.

-

Designació, si escau, d’una persona responsable de la coordinació de l’equipament i la
gestió global dels espais per garantir el seu funcionament efectiu en les condicions
sanitàries adequades.

-

L’estructura final s’haurà d’ajustar al número d’equips de vacunació previstos per
desenvolupar el servei d’acord amb la planificació determinada per la Secretaria de
Salut Pública, si escau en termes flexibles per ampliar la seva capacitat en funció del
volum de vacunes disponible. En conseqüència, ha de comptar amb àrees de triatge i
d’espera per evitar aglomeracions; amb les àrees destinades a punts vacunació (amb la
capacitat d’ampliació que es consideri adient); de postvacunació; d’atenció sanitària per
al tractament inicial adequat de qualsevol incidència o possible reacció adversa; de
repòs i de servei als professionals; de magatzem per a les diverses funcionalitats (en
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especial el manteniment de vacunes); i les necessàries per a la gestió dels diversos
tipus de residu.
-

El servei de muntatge, manteniment i desmuntatge del conjunt d’equipaments que
resultin necessaris per a l’adequació del centre al seu objectiu sanitari.

4. El CatSalut, directament o a través de l’entitat encarregada de la gestió, podrà acordar
amb l’Ajuntament les condicions de continuïtat d’aquells serveis ja disponibles en l’espai
posat a disposició del Sistema públic de salut, sempre que es considerin adequats des de la
perspectiva de les necessitats específiques de la campanya de vacunacions. Igualment, es
pot encarregar a l’Ajuntament la col·laboració en la proporció que escaigui per facilitar
aquests serveis i subministraments.
5. En cas que l’Ajuntament assumeixi, en virtut del present marc de col·laboració, el
desenvolupament de qualsevol tasca d’adequació dels espais, o de servei o
subministrament necessaris per al seu funcionament, correspondrà al CatSalut, directament
o a través de l’entitat encarregada de la gestió, la seva compensació mitjançant el
reintegrament dels costos imputables a l’organització i aplicació de la campanya de
vacunacions, pels conceptes i els imports degudament validats pel Sistema públic de salut i
en la proporció que resulti aplicable en funció de la utilització real de l’espai. L’establiment i
posterior abonament del citat reintegrament s’ajustarà, en tot cas, als següents criteris:



-

El rescabalament a càrrec del Sistema públic de salut es limitarà als costos efectius en
què hagi incorregut l’Ajuntament exclusivament pel que fa a l’ús de l’espai (adequació i
funcionament) en l’àmbit de vacunacions i sota condicions de proporcionalitat.

-

Les despeses objecte de rescabalament hauran d’associar-se a actuacions directament
vinculades a les necessitats d’adequació i funcionament dels espais en l’àmbit de la
vacunació i aquestes, per resultar reintegrables, s’hauran d’haver encarregat per part de
l’Ajuntament amb ple compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic o la norma aplicable a l’àmbit públic que resulti procedent en funció de
l’objecte de la contractació. El CatSalut, ni en el seu cas l’entitat proveïdora
encarregada de la gestió, no procedirà al reintegrament d’aquells conceptes de despesa
respecte els que l’Ajuntament no pugui acreditar el compliment d’aquesta condició.

-

En l’Annex 1 es relacionen els serveis i subministraments concrets que l’Ajuntament es
compromet a desenvolupar en aplicació del present conveni i els costos màxims que
poden ser objecte de reintegrament a càrrec del CatSalut. Qualsevol despesa que els
ultrapassi, en la part que pertoqui, serà a càrrec de l’Ajuntament. En el supòsit que la
despesa a càrrec de l’Ajuntament sigui menor als costos previstos en l’Annex, producte
del procés de licitació, de l’assumpció de part de l’esforç d’adequació a càrrec del propi
Ajuntament, de la finalització anticipada del procés de vacunació o per qualsevol altra
circumstància, el CatSalut es limitarà a abonar el cost efectivament sofert per
l’Ajuntament, atenent a les condicions de no onerostitat que presideixen la relació de
col·laboració prevista pel present conveni.

-

En cas que, en funció de les necessitats d’adequació o funcionament de l’espai, s’acordi
la realització de qualsevol categoria de servei i subministrament no previst en l’Annex 1,
l’Ajuntament i el CatSalut es comprometen a pactar amb caràcter previ a la seva
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execució un import màxim de referència, que determinarà el límit que pugui ser objecte
de reintegrament.
6. De conformitat amb l’anterior, en l’Annex 1 es regulen les condicions econòmiques
concretes de la relació. Això inclou l’import màxim previst a abonar pel CatSalut en funció
dels serveis associats al desenvolupament de la col·laboració assumits per l’Ajuntament; les
condicions d’abonament, i justificació per part de l’Ajuntament (subjectes al criteri de
reintegrament dels costos efectivament soferts a causa de la col·laboració i l’exclusió de
qualsevol benefici industrial per aquest concepte); l’aplicació pressupostària amb càrrec a la
qual el CatSalut l’ha de fer efectiu i el període d’aplicació (sens perjudici que l’Annex pugui
actualitzar-se, previ compliment dels tràmits legals aplicables per ambdues parts, segons la
durada efectiva de la campanya i sempre dins el període de vigència del present conveni).
L’Annex podrà ser subscrit amb posterioritat al present conveni regulador, sempre que
l’eficàcia en el compliment de l’objectiu d’interès social compartit que persegueix així ho
aconselli, així com, igualment, les seves possibles modificacions per ajustar-se a les
necessitats canviants durant el procés de col·laboració, en tot cas previ compliment de la
normativa aplicable de preceptiu compliment per a ambdues administracions.
7. L’Ajuntament no té cap responsabilitat en la prestació dels serveis de vacunació, la qual
s’executarà per l’entitat titular del centre de referència del SISCAT que s’hagi determinat de
conformitat amb els criteris establerts per la Secretaria de Salut Pública. No obstant això,
l’Ajuntament es coordinarà amb el CatSalut i amb l’entitat proveïdora de referència per
garantir que l’espai compti amb condicions d’accessibilitat adequades a la realitat del
territori, tant a nivell de transport públic i privat com d’accés al propi edifici. Això inclou el
compromís de l’Ajuntament en una gestió de l’accessibilitat en termes flexibles, variable en
funció dels equips de vacunació que s’hi destinin i les característiques dels grups d’usuaris,
així com en l’adopció de mesures a l’exterior del recinte per facilitar el transport sanitari
urgent i l’accés dels usuaris.
8. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma
immediata informació actualitzada que sigui rellevant per a la continuïtat, millora o
intensificació de la campanya de vacunacions, així com a comunicar-se qualsevol incidència
que pugui afectar els serveis o l’espai, per garantir la referida continuïtat mentre el seu
desplegament resulti necessari.
9. L’Ajuntament es compromet a que l’espai pugui destinar-se a l’objecte previst per aquest
conveni de col·laboració sense afectacions de tercers que en puguin qüestionar la
disponibilitat o posar en risc l’execució de la campanya de vacunació al llarg de la seva
vigència i sota les condicions que s’hi estableixen. En conseqüència, en cas que es
plantegés qualsevol incidència al respecte, es compromet a resoldre-la íntegrament al seu
càrrec i, en cas que resulti necessari, a l’adopció de les mesures extraordinàries i/o urgents
que escaiguin per a no comprometre sota cap concepte l’aplicació i continuïtat de la
campanya de vacunacions, que és l’interès públic prioritari a protegir perseguit per aquest
conveni de col·laboració.
10. De conformitat amb l’article 2.3 del Decret Llei 26/2020, de 23 de juny, els espais
habilitats per a ús sanitari a través de la seva integració funcional i temporal al SISCAT
resten exempts de complir els requisits tècnic-sanitaris d’autorització. No obstant això,
l’Ajuntament i el CatSalut es comprometen a col·laborar activament per gestionar i tramitar
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en paral·lel al procés d’adequació dels espais, des del moment de subscripció del present
conveni, qualsevol llicència o autorització que es requereixi, prioritzant en tot moment
l’efectiva posada en funcionament del servei de vacunacions i la seva continuïtat tan aviat
s’hagi completat l’adequació.
Tercera. Organització de l’execució de la campanya en l’àmbit assistencial
Correspon exclusivament al CatSalut l’adopció de les mesures i pactes bilaterals que
escaiguin per regular les relacions amb l’entitat encarregada de la gestió dels serveis de
vacunació a prestar en l’espai en tots els seus extrems. Això engloba el conjunt de
continguts i d’aspectes accessoris de la campanya de vacunació. S’estén, en conseqüència
a l’establiment dels circuits i les directrius per tal que les actuacions s’ajustin als criteris de la
Secretaria de Salut Pública; al subministrament, distribució i la disponibilitat de vacunes; a la
formació dels equips de vacunació i la determinació dels punts de vacunació en cada
moment; a les relacions de compensació econòmica que calgui establir per fer sostenible
l’actuació i facilitar la dedicació dels recursos necessaris amb aquest objecte; a la subjecció
als criteris de vacunació; i a la constant adaptació a les instruccions que es puguin donar i a
les circumstàncies del territori a través dels instruments de col·laboració i cooperació
establerts, inclosos els previstos per aquest conveni.
Quarta. Finalització de la col·laboració
1. Finalitzada la campanya de vacunació al territori de referència al qual s’ha de prestar
servei, en el moment que això es determini a criteri del CatSalut d’acord amb l’entitat
encarregada de la gestió de l’espai i la Secretaria de Salut Pública, el CatSalut impulsarà la
restitució de l’espai per al seu retorn a l’Ajuntament (o entitat que aquest indiqui) en les
mateixes condicions materials en què va ser rebut. Això inclou el desmuntatge de totes les
instal·lacions d’adequació que s’hagin introduït, el buidatge de l’equipament assistencial i la
realització de les mesures de restauració que en el seu cas es comprovin necessàries si fruït
de la preparació dels espais o el seu ús durant la campanya es constatés algun
deteriorament que li resulti imputable.
2. Aquesta tasca la podrà realitzar directament o a través de l’entitat del SISCAT
encarregada de la gestió, així com comptant amb la col·laboració d’altres entitats i del propi
Ajuntament.
3. Donat que en l’edifici on està previst el desenvolupament de la col·laboració objecte del
present conveni (Antic Sindicat) s’hi han d’executar obres ja compromeses per part de
l’Ajuntament d’Amposta (previsiblement a partir del mes de juliol de 2021), aquest s’haurà de
deixar lliure i a disposició de l’Ajuntament en el termini de quinze dies des de que formuli el
requeriment a tal efecte al CatSalut. Durant aquest període l’Ajuntament i el CatSalut es
coordinaran per traslladar l’activitat com a centre de vacunació a l’Auditori municipal
d’Amposta, facilitant la plena continuïtat de l’activitat de vacunació en tot moment, sense cap
sobrecost atribuïble per aquest concepte al CatSalut.
A partir d’aquest moment ambdues parts consideraran habilitat com a centre de vacunació
en virtut d’aquest conveni l’Auditori municipal, situat al carrer Sebastià Juan Arbó, 2
d’Amposta, mantenint-se en la seva integritat el contingut del present conveni en relació al
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nou espai, inclòs l’Annex econòmic, que ambdues parts consideren aplicable en les
mateixes condicions.
Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal
1. Les dades personals a les quals pugui tenir accés qualsevol de les parts en aplicació del
present conveni han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades
de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica, 3/2018, de
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Qualsevol
participació de l’Ajuntament a nivell de coordinació de la present col·laboració que impliqués
un possible accés a dades requerirà la subscripció prèvia del corresponent encàrrec de
tractament.
2. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de
dades personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la
confidencialitat i secret professional.
Sisena. Col·laboració institucional
Aquest Conveni estableix el règim de coordinació administrativa aplicable davant un repte
d’interès públic recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap relació onerosa ni un règim de
retribució per afrontar les despeses dels serveis públics previstos. En qualsevol cas, si es
requerís l’augment de dotacions o prorrogar els efectes econòmics de la relació previstos
en l’Annex 1, correspondria de manera independent a cadascuna de les parts establir les
mesures internes per implementar-les, sens perjudici de la possibilitat de subscriure, en cas
que ambdues ho valoressin necessari, nous instruments de col·laboració que desenvolupin
l’actual Conveni, incloent-hi els aspectes amb contingut econòmic que puguin valorar
necessaris un cop complerts els tràmits, els procediments i les normes que els resultin
respectivament aplicables segons la normativa vigent.
Setena. Vigència
1. Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva signatura,
les quals s’han de mantenir mentre perdurin les necessitats de vacunació associades al
control de la Covid-19 a la ciutat d’Amposta i el seu territori d’influència a criteri del CatSalut
en els termes previstos a la clàusula quarta, tot extingint-se de manera automàtica en el
moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament i s’hagi completat el procés de
restitució de l’espai o, en cas d’absència de comunicació, transcorregut un any des de la
seva signatura, sense perjudici que en aquest cas subsisteixi el compromís de restitució
pactat.
2. No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per acord exprés de les
parts i per la concurrència de les causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot
ser objecte de pròrroga expressa amb un límit màxim total de quatre anys.
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Vuitena. Seguiment de la cooperació: responsable de coordinació de la instal·lació
habilitada i comissió bilateral
1. L’Ajuntament reconeix al CatSalut la capacitat per designar un responsable de
coordinació de la instal·lació habilitada al qual s’encarrega vetllar per la seva posada en
marxa i el seu funcionament sota les condicions establertes pel present conveni i les
directriu determinades de la Secretaria de Salut Pública i la Regió Sanitària del CatSalut.
En qualsevol situació que al seu criteri ho requereixi, podrà demanar la convocatòria de la
Comissió prevista al punt següent. El seu nomenament es preveu en l’Annex.
2. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una
persona representant de cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni, a la
qual s’hi afegiran una persona en representació de l’entitat encarregada de la gestió de
l’espai en el marc del SISCAT i la persona responsable de la coordinació de la instal·lació
habilitada. La seva funció és vetllar pel compliment dels seus objectius, resoldre en primera
instància de forma consensuada els conflictes que pugui generar l’aplicació dels seus
pactes i coordinar les mesures a adoptar per les respectives institucions per facilitar el
desenvolupament de la campanya de vacunació en condicions òptimes, ajustades a
l’evolució del control de la pandèmia. La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de
les parts i pot comptar amb la participació dels serveis tècnics que estimi necessaris.
3. La Comissió pot nomenar equips de treball tècnic de suport que consideri necessaris
formats per membres participants en els serveis municipals, la Secretaria de Salut Pública i
els equips d’atenció primària amb presència al territori, per avançar en la consecució de les
seves finalitats.
Novena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3
d’agost, així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona
administració i l’ordenament jurídic en general.
2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir en
l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si aquest
acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar
qualsevol reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a cap solució
extrajudicial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa
administrativa de Tarragona.
Desena. Ratificació
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del Servei
Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest òrgan en el
director del Servei, aquest Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del Consell esmentat.
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I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa electrònicament a
un sol efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament.

'
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rtí
Directora - Servei Català de la Salut
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ANNEX al Conveni de col·laboració entre el CatSalut i l’Ajuntament d’Amposta
d’habilitació d’espais per a l’execució de la campanya de vacunació destinada al
control de la Covid 19 en el marc del Sistema públic de salut Catalunya.

1. Relació desglossada de serveis i subministraments aportats per l’Ajuntament al procés
de col·laboració:
- Lloguer de taules i biombos per a la campanya de vacunació del COVID, 544,5 €
(mensual)
- TOTAL: 544,50 euros mensuals
2. El període de vigència d’aquest Annex cobreix des del moment de signatura del conveni
fins al 30 de setembre de 2021, això sens perjudici que pugui ser objecte d’ajustaments,
modificacions i renovació segons el que disposa la clàusula segona al seu punt 6
mentre el conveni subscrit entre les parts continuï vigent.
3. El CatSalut es compromet a aportar en concepte de reintegrament el següent import
màxim total: 544,50 € mensuals, el qual abonarà amb càrrec a la partida pressupostària
510069 D/226008906/41111/0000 “Altres despeses diverses. Espais de vacunació
Covid-19” del seu pressupost vigent per a l’exercici de 2021.
4. L’Ajuntament es compromet a justificar que els imports objecte de reintegrament a
càrrec del CatSalut coincideixen amb les condicions previstes al conveni (en el sentit
que només es rescabalaran les quantitats efectivament satisfetes sense la generació de
cap marge de benefici d’explotació), tant pel que fa als imports com als conceptes. En
aquest sentit, doncs, l’import total previst al punt 2 s’ha considerar una quantia màxima.
El procediment de justificació previ a l’acte de reintegrament requereix una certificació
de la persona responsable de la coordinació de la instal·lació habilitada prevista a la
clàusula 8.1 on es confirmi la correcta realització del subministrament o el servei i una
certificació emesa per l’Ajuntament (a través de la persona responsable de la seva
secretaria, la seva intervenció o que exerceixi de responsable en matèria econòmica) on
se certifiqui l’abonament efectiu de les quanties pels conceptes que s’hi fixin.
5. Es designa com a persona responsable de la coordinació de la instal·lació habilitada
Susanna Sancho Maigí. Sens perjudici d’això, es reconeix a la Regió Sanitària del
CatSalut la potestat de substituir aquest responsable en qualsevol moment, prèvia
comunicació expressa amb aquest objecte a l’Ajuntament.
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