Generalltat
de Catalunya

Barcelona, 1 de desembre de 20iS

REUNITS:
D'una part, la Honorable senyore Neus Munté i Femández, vicepresidenta delGovern i
consellera de Benestar social i Familia de la Generalitat de catalunya,

d'una altra part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Catalá de
la Salut (CatSalut),

i de I'altra, el senyor

Juan Maria Adserá

i

Gebelll, apoderat de I'enütat Fundació

Sociosanitária i Social Santa Tecla

ACTUEN:
La primera, en nom i representació del Departament de Benestar Social i Familia, de
conformitat amb el que disposen I'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment régim jurfdic de I'Administració de la Generalitat de
Catalunya, i I'article 16 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidéncia de la
Generalitat del Govem, segons el Decrel 1.got2o14, de 30 de setembre, de
modiflcaciÓ del Decret 322n011, de 3 de malg, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Famllia,

i

i

i

el segon, en nom i representació del CatSalut, de conformitat amb el que disposa
f'article 17.1 de la Llel 15/1990, de g de juliol, d'ordenació sanitária de Catalunya, i
I'Acord del Consell de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1gg3, de delegacló de
funcions d'aquest órgan en el director del Servei, al qual es va donar publicitat
mi$angant resolució del Conaeller de Sanitat I Seguretat Social de 7 d'abril de lgg3
(DOGC número 1737,de 26 d'abrilde 1gg3),

el tercer, en nom i representació de l'entitat Fundació Sociosanitária i Social Santa
Tecla, amb el NIF G43660372, titular de la gestió del centre 'Centre Sociosanitari

I

Llevanl", inscrit en el Registre de centres, servels i establiments sanitaris de la Direcció
General d'Ordenacló i Regulació Sanitáries del Departament de Salut amb el número
H43599426, actuant en virtut de I'escriptura púbtica de data IT de febrer de 2010, amb
número de protocol 366, davant la notarl senyora lnmaculada Soler Tones. de l,ll.lustre
Col,legide Catalunya.
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MANIFESTEN:
L Que I'article 6.1 e) de la Llei 15/1990, de g de juliol, d'ordenació sanitária de
Catalunya (LOSC), preveu, com una de les finalitats del CatSalut, la prestació
d'assisténcia sociosanitária.

ll. Que la Llei 1212007,

d'1 1 d'octubre, regula el sistema de serveis socials a Catalunya

lll. Que el Decret 21511990, de 30 de juliol. de promoció

i finangament de t'atenció
sociosanitária, preveu la coordinacló de la planificació sanltária i social i fixa els criteris
que han de regir la promoció i elfinangament dels recursos sociosanitaris de cobertura
pública, ia siguin de titularitat públ¡ca o privada, i que, per tal de promoure l'establiment
d'un sistema d'atenció sociosanitária, I'article del Decret determina que aquest
sistema estará configurat, enlre d'altres actuaclons, per a ta implantació de serveis
d'atenció sociosanltária que estaran integrats pels centres, els eerveis iels estabtiments
propis de la Generalitat i els que depenguln del CatSalut i de I'antic lnstitut Catalá
d'Assisténcia i Serveis Soclals (ICASS), i tots els que, soüa la tltularitat d'attres entitats
públiques o privades, siguin objecte de conveni a aquest efecte.

I

lV. Que les activitats d'assisténcia sociosanitária que poden concertar-sa amb

les

entitals titulars de centles, servels i establiments sociosanitaris estian determinades per
l'Ordre de Presidéncia de 15 de maig de ,lg91.

V. Que I'article 1.1 del Decret 196/2010, de 14 de desembrc, del sistema sanitari
integral d'utilitzacló públlca de Catalunya (SISCAT). estableix que el SISCAT está
constitult, entre altres dispositius, per la xarxa de centres d'internament d'utitització
pública de Catalunya, i l'article 10.1 del mateix Decret disposa que la xarxa de centres
d'intemament és integrada, enlre altres, pels centres amb els titulars dets quals. d'acord
amb el que estableix l'article 67 de la Lhi general de sanitat, el Catsalut subscrigui els
corresponents convenis, expressant l'article 10.2 que I'annex del Decret, actualitzat per
Ordres successives, recull els centres que, d'acord amb els criteris de planilicacló del
mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, aprovat pel Govern de ta Generalitat,
integren aquesta xarxa, com és el centre "Centt€ Sociosanitari Llevanf, que gestiona
I'entitat Fundació Sociosanitária i Social Santa Tecla

Vl. Que I'article 13.2 a) del Decret

11812014, de 5 d'agost, sobre la contractació i
prestació dels serveis sanilaris amb cárrec al Servei Catalá de la Salut, disposa que
I'establiment de convenis és aplicable per a I'encárrec de la gestió de serueis d'ámbit
hospitalari, d'acord amb el que estableix l'article 87 de la Llei general de sanitat, quan
els centres hospltalaris estiguin integrats en la xarxa de centres d'intemament
d'utilltzació pública de Catalunya, integrada en el SISCAT que regula I'articte 43 de la
LOSC.
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Per tot el manlfestat, les parts signants, reconeixent-se mútuament capacitat per
obligar-se, subscriuen elpresent CONVENI slngular do vinculació a la xarxa de cenlres
d'internament d'utililzació pública de Calalunya i de gestió de serueis sociosanitaris,
amb subjecció als seg0ents

ACORDS:
I

.

VINCULACó A LA XARXA DE CENTRES D'INTERNAMENT

Prlmer.- El centre "Centre Sociosanitari Llevant", ubhat a C. Joan Fusler Ortells s/n, de
Tarragona, que está gestionat per I'entitat Fundació SociosaniHria i Social Santa Tecla
(d'ara endavant, l'entitat) es vincula a la xarxa de centres d'internament d'utilització
priblica de Catalunye en la lfnla assistencialsociosanitária,
Segon.- L'entitat ha de complir les disposicions que es dictin en matéria d'autorització,
registre, catalogació i elaboració d'informació i estadístiques sanitáries, socials itamtÉ
totes aquelles que facin referéncia a la situació dels centres, serveis i establiments
assistencials que li puguin ser aplicables.

Tercer.- L'entitat, com a titular de I'encárrec de gestió de serveis asslstenciels en un
centre pertanyent e una xaxa del SISCAT, ha de complir les obligacions següents, de
conformitat amb l'article 4 del Decret 196/2010, de 14 de desembre, detslSCAT:

a)

Desenvolupar les funcions assistencials que li corresponguin en funcló de ta seva
integracló en la corresponent xarxa i les funcions de promoció de la salut i educació
sanitária de la població, medicina preventiva, recerca cllnlca i epidemiológica, i
docéncia, d'acord amb els programes del Servei Catalá de ta Salut i de la Regió
Sanitária especffica, i també la participació en les com€ses d'informació sanitária i
estadlstica.

b)

Subiectar-se a les previsions que, en matória de gestió icomptabilitat preveuen els
articles 54 i 55 de la Lleid'ordenació sanitária de Catalunya.

c)

Subjectar-se als controls i les inspecclons perlódics iesporádics que s'escaiguin per
tal de verificar el compliment de les normes de carácter sanitarl, administratiu,
económic I d'eslructura que siguin aplicables.

d)

Adequar la gestió dels serveis a les directrius generals i els criteris d'actuació que
esta
el Servei Catalá de la Salut.
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e) Subiectar-se a les normes d'acredítació o, en el seu cas, ats estándards de qualitat
que s'estableixin reglamentáriament.

0

Subministrar al Servei Catalá de la Salut tota la lnformació assistencial, que se
demanisobre els serveis de cobertura pública.

ll

g) Facilitar al Departamenl de Salut o al Servei Catalá de la Salut qualsevol altra
informacló, de carácter assistencial o económic, que pugui afectar a la viabilitat i
continultat de la prestació dels serveis de coberlura pública.

Quart.- A més de les obligacions comunes expressades a l'Acord anterior, l'en¡tat, com
a titular de I'encárrec de gestió de serveis d'atencló especialiEada en un centre lntegrat
en la xarxa de centres d'internament d'utilització priblica de Catalunya, dins la linia
assistencial sociosanitária, ha de complir les obligacions especlfques següents, de
conformitat amb I'article g del Decret l96/2010, de 14 de desembre, del slscAT:

pla estándard per
de Salut, d'acord arnb el

a) Adaptar el seu pla de comptes i el seu sistema de comptabilitat al

a

centres sanitaris que ha d'establir

el

Departament

Departament d'Economia i Coneixement.
b) Adaptar el seu sistema d'informació d'activitats assistenclals idades cllniques al que

s'estableixi per a tot el SISCAT; el qual ha de permetre facilitar ets conesponents
r€sums d'altes de les persones pacienF ingressades.

c) Desenvolupar

una unitat de control de qualitat intema.

d) Auditar els comptes anuals i lliurar el conesponent informe d'auditoria al Servei
Catalá de la Salut.

e) Realitzar les conesponents auditories de protecció de dades personals, d'acord amb
la normativa vlgent sobre protecció de dades.
Q Presentar un pla trlennal, que s'actualitzi anualment, amb les previsions en recursos

humans iel programa d'inversions.
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. GESNÓ DELS SERVEIS

Ginqué.- L'entilat ha de portar a terme la gestió dels serveis sociosanitaris que es
defineixen en aquest conveni i en les seves cláusules addicionals a les persones
pacients ateses per compte del CatSalut i del Departament de Benestar Social i
Famllia.

L'assisténcia s'ha de prestar d'acord amb la normativa vigant segons els termes
previstos en aquest conveni, sense altres limitacions que les derivades de la capacitiat i
possibilitats assistencials del centre.

SiaÓ.' L'entitet resta obligada a organitzar per sl mateixa els serueis objecte del
conveni, d'acord amb les indicacions I directriue del CatSalut i del Departament de
Benestar Social i Famllia.

Seté.- L'entitat garantelx que l'asslsténcia que es presti a l'empara d'aquest conveni
será la mateixa per a totes les persones usuáries sens,€ attres diferénciee que les
sociosanitáries inherents a la naturaleea própia dels diferents processos, i ha de
respectar en tot moment els drets de les percones malaltes.

Vultó.- L'accés de les persones ateses per compte del Catsalut s,acollirá als
procedimenF vigents que indiquiel CatSalut en cada moment.

Per tal de possibilitar els mecanismes de coordinació, gestió i seguiment dels fluxos de
pacients dins la xerxa de serveis sanitaris d'ulililzació pública, I'entitat i els centres
contractats queden subjectes al que disposen la normativa vigent i les lnstruccions det
CatSalut en relació a les condicions d'accessibilitat iel nivellde resolució determinats.

La Regió sanitária corresponent vetllará per l'acompllment de les oblgac6ns que
resulten d'aquest encárrec, i apllcará els mecanismes que permetin l'adequada gestió
dels fluxos de les persones mahltes ateses a cárrec del catsalut.
Nové-- L'entitat ha de tenir el manteniment de l'edifici, les instal.lacions, aparells i altres
elements en perfecte eetat de conservació i funcionament per tal de garantir un óptim
nivellde seguretat i confort a les persones usuáries.

Desü.- L'enütat, per prestar l'asslsténcia obJecte d'aquest conveni, ha de disposar dels
professlonals amb la formació especlfica que corresponguia cada cas i amb un cómput

el tipus d'usuaris a abndre, amb el següent equip básic:
metge/metgessa, infermeria, auxiliars de cllnica o cuidadors/es, psicóleg/a,
farmacéutic/a, treballador/a social, fisioterapeuta, animador/a soclocultural i terapeuta
ocupacional, sempre que sigulpossible. tob ells amb la dedicació horária necessária.
d'hores segons
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Aquests professionals han de complir la normativa vigent en matéría d'incompatibilitats.

Onzó.- L'entitat ha de garantir una metodologia de treballque asseguri una adequada
qualitat de l'atenció soclosanitária. En especial, ha de veülar per:

La interdlsciplinarietat. En la valoració, diagnóstic, establiment del pla de cures i
seguiment, es garantirá la implicació de les diferents disciplines professionalg det
procés mitja nga nt les sessions i nterdisciplináries.

La realització de valoracions funcionals mulüdisciplináries de la persona usuária que
permetin l'avaluació de la seva capacltat funcionalflsica, mentalisocial.
La realització explicita i amb constáncia als reglstres aesistenclals dels plans de curee
amb deflnició dels diferents problemes (actuals o potencials), ets objectius a assolir i les
activitats necessáries a realilzar.
L'orienlació de les activitats: tant les destinades a la curació com les que tenen com a
objectiu la contenció dels problemes o aquelles encaminades a la deteccló precog la i
prevenció deldeteriorament ffsic, pslquic isoclalde la persona usuária.

La realització de les actlvitats necessáries per mantenir el máxim nivett d,integració
social dels residenls lant en la vida del centre com en la conservació de tes seves
relacions familiars, afectives, socials o en la relació amb l'exlerior de l'entitat.
L'existéncia d'un Programa d'activitats ocupacionals i de temps lliure al qual hi puguin
assistir voluntáriamenl totes les persones usuáries, alxf com oferir-les la possibilitat de
gaudir de les seves aficions: lectura, rádlo, televisió, etc.
L'especial atenció a les condiclons estructurals I procediments delcentre que permetin
el máxlm nivell de qualitat de vida, confort i estfmul per al desenvolupament personal,
d'especial relleváncia en centres destinats a pacients amb estades perllongades.

El conjunt de la gestió de lentitat proveTdora fará especiat esment en els aspectes
d'estructura, procediment igestió que facin referóncia a:
la dignitat
la privacitat
la participació en la presa de decisions
eldret a la informació

i d'altres que I'entitat considerl que puguin millorar la qualitat de vida de les
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Dotzó.' El Pla de Salut de Catalunya i el Pla d'Acluació Social preveuen que el
CatSalut i el Departament de Benestar Social i Familia tenen com a responsabilitat
definir i desenvolupar estratégies d'apropamenl dels serveis a la població, per tal de
garantir que els serveis que es contractin, s'orienün i donln resposta a les necessitats
en temes de salut ien temes socials.
L'entitat proveldora es compromet a guiar-se pels principis del Pla de Salut vigent, en
f'actualltat pel Pla de Salut 2011-2015, contribuir a I'aplicació dels tres elxos
vertebradors:

i

desenvolupament dels programes de salut, an concret, facilitar les accions per
avaluar el pla direclor sociosanitari;
col'laboració en la transformació det sistema sanilari cap a una major orientació
a les Persones amb malalties crüniques i afavorint la resolució en l'ámbit
comunltari a través de diversos canals de comunicació, de les rnillores en els
processos d'atenció a subaguts ipostaguts, en un entom d'atenció integrada ien
I'avaluació de les intervencions sanitáries en termes de qualitat, accessibilitat i
seguretat cllnica;
modernització dels model organilzatiu per a un sislema sanitari més sól6 i
sostenible, emb la consolidació de les eines per a la informació compartida,
transparéncia avaluació del slscAT, amb la imptantació del nou model
d'assignació territorial ien la gestió segons els reeultats en satut iqualitat de vide
de la població.

i

Alhora, es compromet a desenvolupar ]es accions interdepartamentals relacionades
amb I'atenció a col'lectius especialment vulnerables quan se'ls requereixi.

TamM es compromet a seguir les directrius definides en el Pla d'Actuació Sociel, en el
sentit de:

-

L'eradlcació de la marginació social,
la millora delbenestar,
la cohesió social, i
la solidaritat, pluralisme iparticipació.

Aixl mateix, es compromet a proporcionar en els serveis que presti sobre l'estat de la
salut i la qualitat de vida, una atenció lntegral a les persones grans malaltes, malalts
crÓnics i malalts en situació terminal, d'acord amb el model d'atenció sociosanitária
establert pelcatsalut idel Departament de Benestar sociali Famflia.

)
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Es necessária la coordinació entre els diferents nivells i serveis assistencials, facilitant
la uülil¿ació adequada de cada tipus de servei, evitant les duplicitats i assegurant la
idonel'tat de les actuacions i la continuilat assistenciat.
L'entitat haurá de realitzar els máxims esforgos per garantir ta continuütat de I'atenció en
altres ámbits assistancials, aíxi com per definir les interrelacions que s,han d,establir
entre els diferents centres i nivells assistencials.
D'altra part, les dimenslons de I'atenció sociosanitárla que os proposen per tald,orientar
els servels vers la satisfaccló de les persones usuáries són:
les condicions d'accés
el progran¡e d'acolliment
elprocés d'atenció
la continuilat del servei
el paper dels professionals
la informació a I'usuari ialseu entorn més proper.

-

L'assoliment de nivells de qualitat acceptables en aquests serveis requereix la
qualificació la formació especÍfiques dels professionals, l'exigéncia d'estándards
báslcs de qualitat i I'avaluació i el seguiment del procés d'atenció que es descriuen en
la cláusula addicional.

i

Tols aquests requisits fan necessarl un sistema d'informació adequat a la mesura dels
parámetres a avaluar.

Tretzé.- Pel que fa als objecüus assistencials, I'entitat ha de seguir la definicló del
model d'atenció sociosanitari del CatSalut i del Departament de Benestar Social i
Famflia.
Els objectius de l'atenció seran

1. El diagnÓstic, tractament I control médlc de les malalties cróniques i problemes aguts
o intercurrents d'acord amb la praxi reconeguda en aquest camp.

2' La realització dels procediments diagnóetics iterapéutics propis d'infermeria.
3, Els serveis d'ajut necessaris de personat cuidador per a la reallEació de les activitats
de la vida diária que garanteixen la seguretat, dignltat i confort del pacient.

1

El personal del centre, amb la seva aclivitat, procurará estlmular l'autonomia de I'usuari
i, en funció del grau de dependéncia de cada persona, ll proporcionará I' aJut necessari
peral esen volupament de les activitats normals de la vida diárla.
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4' Els tractaments

rehabilitadors que siguin técnicament recomanables per
assolir el
mlllor nivell de funcionalitat ffsica, psicológica i social de les persones
usuá¡es, o per
evitar la pérdua d'autonomla que permetin etseu retorn
a la
comunltat.

5' Les intervencions, sobre les persones usuáries i/o la seva família,
de caire social i/o
psicolÓgic precises per a oblenlr una óptima integració
í participació del pacient en el
mediresldencialo la preservació de les seves relac¡ons socials.
catorzÓ'- si circumstáncies excepcionals motiven que el
cent¡e no pugui proporclonar
alguna de les prestacions própies del present conveni,
aquest fet s,ha de posar en
coneixement del CatSalut idel Departament de Benestar
Social i Famflla, i l,entitat s,ha
d'encarregar del compliment de les prestacions i de I'abonament
de les despeses que
aixÓ generi, sempre iquan aixó no comporti la modificació
de l,activitat acordada.

Qulnzé'- L'entitat ha de fer rJs dels seus recursos propie per a dur a terme
els seryeis
sociosanitaris objecte d'aquest encánec. No obstant, prévia
comunicacló per escrit al
CatSalut, pot subcontractar la realiEació de prestacions
sanitáries accessóries amb
altres entitats que, si s'€sceu, disposin de I'acreditació, mitjangant
resolució de la
Direcció del CatSalut, delcompliment dels estándards
de qualitat cornesponents allpus
de servei subcontractat, de conformitat amb l'article 10.4 del
Decret 11gl2014,abans
esmentat.
La subcontractació de prestacions sanitáries accessóries
ha d'ajustar-se als requisits
que estableix l'article 227 del Texl refós de la Llei
de contractes del sector públic,
aprovat pel Reialdecret legislatiu 312011, de 14 de novembre.
Després, un cop s'hagifet efectiva ta subcontractació, I'entitat
haurá de comunicar-ho at
CatSalut per a la seva inscripció en el Registre de convenis
i contractes en l,ámbit de
I'assisténcia sanitárla pública, creat pel Decret 136/2007,
de 19 de juny, i de conformitat
amb el procediment establert a la lnstrucció del CatSatut
04rzo0s, dá comunicació de
dades a I'esmentar Reglsrre, o ta que siguivigent en elseu
moment.
SetzÓ'- L'entitat, en el centre on es prestaran els serveis
objecte d,aquest conveni, ha

de disposar dels serveis médics, farmacéutics, d'infermeria, socials,
administratius i
d'hoteleria amb les peculiaritats especlfiques gue es determinen
en la cláusula
addlcional. I en aquest sentit, es compromet a mantenir-los
en ets nivells adequats

rnentre duri aquest oonveni.

,
I\

Digeet¿'- L'entitat ha de lliurar a cada persona usuária
atesa a cánec del sistema
sanitari públic, la informació que determinin el Departament
de Beneslar social i
Família ielcatsalut mitjangant les oporrunes instruccions.
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L'entitat es compromet a complir la normativa i les directrius del Departament de Salut i

del CatSalut en relació a la história clfnica compartlda (HC3) i a posar els mltjans
necessaris per publícar d'acord amb els parámetres que es determinin a la Gula

d'lmplementeció de fHC3.

Atesa la clara millora que suposa conéixer la totalitat del procés cllnic dels pacients,
l'enütat promourá de forma activa la consulta de la informació clfnica continguda a
l'Hc3, tant en la seva versió resumida com de tes altres pestanyes que hl conté.
Pel que fa a l'HC3, I'entitat es fa responsable de complir la normativa sobre protacció
de dades de cerácter personal, tant de la Lleiorgánica l5/1ggg, de 13 de desembre, de
protecció de dades de carácter personal (LOPD), com del Reial Decrel lT2OlZOOl,
de
21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i
I'altra normativa de desplegament I aplicació.
En el mateix sentit, I'entitat informará als rnembres det seu personalque tinguin accés
autoritzat que cadascú d'ells assumeix la responsabilitat de protegir les dades i els
sistemes d'identificació i autentificació, i informar que queda tragabilitat de tots els
accessos realitzats. D'altra banda, fer-ne ús implica conéixer i acceptar els drets i
deures relacionats amb I'accés a I'HC3.

El Departament de Selut i el CatSalut es reserven el dret de realítzer

consultes

periÓdlques sobre la qualitat de la utilització de fHC3, en quatsevolde les seves
formes
i continguts, feta pels professionals de I'entitat.

Dlvulté.- La contraprestacó econümica i el sistema de pagament dels serveis objecte
d'aquest conveni Com a conseqüéncia de la seva vigéncia es reculten a les cláusules
addicionals almateix.
L'entitat percebrá la contraprestacló económica del CatSalut amb cárrec
l,aplicació
pressupostária D/251001'100fi120/o000 del CatSalut, pel que fa al módul sanitari, i la
corresponent al mÓdul social será la que indiqui el Departament de Benestar Sociat i
Família en bs cláusules o instruments juridics addicionals alconveni.

a

A partlr de la vigéncia inicialdel conveni i, en el seu cas, de les seves prórrogues, els
preus podran ser objecte d'actualització de conformitat amb les disposicions del
Departament competent, quan procedeixi.

En tot cas. els preus resultants inctouen tots els tributs.
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a la contraprestació económica resultant de
pagament
I'aplicació deleistema de
a I'activitat contractada es realitzará d'acord amb el
que s'indica en els menuals de facturació i amb les normes i instruccions que dictin el
Departament de Benestar Social i Familia iel CatSalut al respecte.
Dlnové.- La facturació corresponent

Tanmateix els criteris per determinar quina activitat pot ser facturable a cárrec del
Departament de Benestar Social Famllia i del CatSalut, s'especlfiquen en els
esmentats manuals de facturació i les normes i instruccions que elcomplementen.

i

En tot cas, el Departament de Benestar Social i Familia iel CatSalul es reserven eldret
a descomptar de la facturació emasa per I'entitat els imports per I'assisténcia en els
supÓsits que se'ls hagln facturat i el pagament no els correspongui, o hagi de ser a

cánec de les entitats o tercers corresponents.

Vintü.- L'entltat es compromet a actuar d'acord amb la normativa vigent en relació a
I'aportació económica de les p€rsones usuáriee.

Vlnt{-uné.- L'enütat es compromet a complir les obligacions de facilitar informació
establerles per la Llei 1912013, de g de desembre, de transparéncia, accés a la
informació pública i bon govern, i a la Llei 1912014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del
compliment de les obllgacions de transparéncla. Aquesta informació será facilitada per
l'entitat a sol'llcltud del Departament de Beneslar Social I Famllia o del CatSalut.

L'entitat ha d'aportar, abens del 30 de juny de cada any, els comptes anuals de I'any
anterior, auditats d'acord amb el marc normatiu d'informació financera que li sigui
aplicable. En cas que l'entitat no pugui aportar aquesta documentació abans del 30 de
iuny, ho haurá de justificar per escrit, amb elcompromls datat de la seva aportació dins
I'exercici. El CatSalut podrá destinar la inforrnació als usos propis de I'administració
sanitária.

Aixl mateix, l'entitat ha de prcsentar tota aquella documentació que es determini en les
normes que, en compllment del que preveu la disposició addicional dotzena de la Llei
15/1990, de 9 de juliol, d'ordenacló sanitária de Catalunya, regulin els sistemes
d'avaluació icontroldels centres que presten serveis sanitaris a cárrec del CatSalut.
Sens perjudicidelque preveu elparágraf anterior, l'entitat ha d'aportar, d'acord amb els
requisits i els models que determinin el Departament de Benestar Social i Famflia i el
CatSalut, la informació sobre els parámetres que permetin el seguiment I l'avaluacló
d'aquest conveni i, en especial, els que fan referéncia a I'activiüal, als aspectes
económics i financers, a la informació sobre els recursos humans i a les prioritats
d'actuació delinides pel Departament de Benestar Social iel CatSalut d'acord amb els
objectius dels Plans de salut socials, amb el compromfs d'ambdues parts de
salvaguardar la confidencialitat prüpia de cada tipus de dades.

i
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Els procediments
a

i

criteris p€r

a la transmissió de la informació amb mitjans

utom atitzats s'establ iran mitja ngant instruccions especffi

q

ues.

L'assoliment dels objectius que s'estableixin contractualment podrá vincular'se al
pagament d'une pail variable de la contraprestació económica del convenien les llnies
assistencials en qué aixles prevegi.

III . ACORDS GENERALS

Vintl-doeé.- L'entitat ha d'emprar el catalá en les seves relacions amb lAdministnacló
de la Generalitat derivades de I'execució de I'objecte d'aquest conveni. Aixi mateix,
l'entitat i, si escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catalá en
els rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de carácter
general que es derivin de I'execució de les preslacions obiecte delconveni.

Pel que fa a la gestió del servei, l'entltat ha d'emprar, almenys, el catalá en les
actuacions i la documentació intemes, en la retolació, en les comunicaclons per
megafonia, en les instruccions d'ús i, normalment, en I'etiquetatge ien I'embalatge dels
productes o els serveis que produeixi o ofereixi i, a més, ha d'ernprar el catalá en les
comunicacions i les notificacions adregades a p€rsones ffsiques o jurfdiques residenls
en l'ámbit lingülstic catalá, incloent-hi les factures i altres documents de háfic.
I'execució del conveni els mitians i el
personal que resultin adients per assegurar que es podrá atendre els usuaris del servei,
almenys, en catalá.

L'entitat assumeix I'obligació de destinar

a

A aquest efecte, I'entitet haurá d'adoptar les mesures de formació del seu personal per
garantir que el personal que es relacloni amb el públic tingul un coneixement suficient
de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicacló
de manera fluida iadequada.

En tot cas, I'entitat i, si €scau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en
I'execucló del conveni a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica lingülstica, iles disposicions que la desenvolupen.
Vlnt-l-tresé.- L'entitat s'obliga al compllment de tot alló que estableix la Llei orgánica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal (LOPD) i el
Reial Decrel 1720n0O7, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la LOPD. en relació amb les dades personals a les quals tingui
accés durant la vigéncia d'aquest conveni.

(
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La documentació i informació que es desprenguio a la quales tingui accés amb ocasió

de la

preslació dels serveis derivats d'aquesl conveni, que corr€sponen a
l'Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té carácter
confidencial I no podrá ser objecte de reproduccló total o parcial per cep mitjá o suport;
per tant, no se'n podrá fer ni traclament ni edició informática, ni transmissió a terceres
perÉ¡ones fora de l'estricte ámbit de I'execució directa del conveni, ni tan sols entre la
resta dol personal que tingui o pugui tenir I'entilat que presta el serveiobjecte d'aquest
conveni.
L'entitat ha de respeclar la Recomanació 1/2008, de 15 d'abril, de I'Agéncia Catalana
de Protecció de Dades, sobre la Difusió d'informació que continguí dades de carácter
personal a través d'lnternet,

Vlnt{quatró.- L'entitat es compromet a compllr i mantenir les disposicions vigents

en
matéria de legislació laboral, leglslació social (Seguretat Soclal), de prevenció de riscos
laborals, d'integració social de les persones amb discapacitat flsica, de protecció de
dades personals, mediambientals, fiscal i tributária.

L'entitat es oompromet a complir les dieposicions aplicables provinents de la Generalitat
de Catalunya i d'altres administracions, com la normativa tributária i de Seguretat
Soclal, i a fer efectives les corresponents quotes i obligacions de forma sistemática i
continuada.
L'incompliment de les obligacions d'ordre laboral, social i ambiental per part de l'entitat,

o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral i la normativa sobre
protecció de dades no comporten cap mena de responsabilitat per al CatSalut, el qual
podrá requerir, si escau, l'acrediüació documental del cornpliment de les referides
obligacions.

L'entitat está obligada, en les seves actlvitats I en les poeteriors transaccions, al
compliment del principid'igualtat d'opoilunitat de les persones amb discapaciüat, evitant
dlscrlminacions, directes o indirectes, per raó de discapacitat,

Vint.l-clnqué.- L'entitat adoptará les mesures de seguretat i higiene en el treball que
siguin de pertinent obligació o necessáries en ordre a la més perfecta prevenció dels
riscos que puguin afectar la vida, la integritat i la ealut dels treballadors i treballadores.
Ha de complir, aíxf mateix, les obligacions en matéria de prevenció de rlscos laborals
establertes per la normativa vigent.

t
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VlntlelsA.- L'entitat está obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d'oportunltats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgánica 3n007, de 22 de marg, per a
la igualtat ebctiva de dones ihomes.

L'entitat adoptará mesures per prev€nir, conlrolar i eradicar I'asseljament sexual, alxf
com I'assetjament per raó de sexe.
lgualment, eslablirá mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal l/o
familiar de les persones treballadores adscrites a I'execució d'aquest conveni.

Vint-iceté.- L'entitat quedará obligada a la lndemnització dels danys que puguin estar
causab com a conseqüéncia de les acclons que requereixi el desenvolupament del
servei, llevat dels perjudicis que puguin ser originats en compliment d'una cláusula de
carácter ineludlble o com a conseqüéncia de l'aplicació immediata idirecta d'una ordre
de l'autoritat sanltária.
L'entitat accepta la seva inclusió com a assegurada en relació a la responsabilitat civil
professional que conespongui per I'activitat objecte d'aquest conveni en la pólissa
contractade a I'efecte pel CatSalut. Per tant, l'entitat haurá de pagar la prima que li
pertoqui i donar compliment a les obligacions i deurea que corresponen a l'assegurat
d'acord amb la normativa del contracte d'asseguranc€s, i les cláusules de la pülissa
esmentada.

Vint-l-vuité.- Els serveis i prestacions gue constitueixen I'objecte del conveni s'han
d'ajustar als principis establerts en la Llei 1411986, de 25 d'abril, general de sanitat; la
Llel 15/1990, de de juliol, d'ordenació sanitária de Catalunya, !a Llei 162003, de 28
de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut i la Llei 1212007, d'11
d'octubre, de serveis socials.

I

VlntJ-nové.- En tot alló que no estigui regulat en els acords d'aquest conveni resultará
d'aplicació la normatlva admlnistrativa vigent, i en concret el Text refós de la Llei de
contractes del sector públlc (TRLCSP), aprovat pel Reialdecret legislatiu 312011, de 14
de novembre, el Decrel 1181201{ de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels
serveis sanitaris amb cárrec al ServeiCatalá de la Salut, iel Decret 196/2010, de 14 de
desembre, delsistema sanitari integrald'utilització priblica de Catalunya.
Trentó.- L'entitat, pel que fa als serveis objecte d'aquest conveni, queda subjecta a
l'exercicide les facultats d'inspecció que portin a terme elCatSalut i el Departament de
Beneslar Social i Familia, mitjangant els seus dibrents serveis, i haurá do donar les
máximes facilitats per al desenvolupament d'aquesta funció.
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Trenta-uné.- La vigéncia d'aquest conveni 6'estén des deldia 1 de desembre de 2015 fins
al 31 de desembrc de 2015, i será pronogable per perlodes máxims anuab, amb una
dureda máxima de 10 anys.

D'acord amb I'article 16 del precitat Decret fiAZCl4, de 5 d'agost, es forrnalitzaran
anualment les cláusules addicionals al conveni, que I'entitat es compromet a signar.
La prónoga será obligatória per I'entitat, de conformitat

arü

l'article 23.2 del TRLCSP.

Aquest conveni substitueix qualsevol altre conveni o contracte subscrit pel CatSalut o
per I'antlc ICASS per a la prestació dels serveis objecte del mateix.

Trcnta-doeé.- Sens perjudici del que estableix I'acord anterior, el present conveni es
podrá resoldre anticipadament per les causes següents:
L'incompliment sistemátic icontinual dels seus a@rds,
La inobeervanga de la normativa vigent,
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de fer fronl a les obligacions que
se'n derlven,
Elmutu acord de les parts signants,
La voluntat unilateralde lee parts, amb un preavis de 3 mesos,
L'endaneriment injustificat en la signatura de les cláusules addicionals de
prÓrroga del conveni o altres documents conbactuals per part de l'enütat. que li
hagi estat requerida pal CatSalut,
L'incompliment greu de les instruccions i models indicats pel CatSalut en relació a
la presenlació de la facturació dels serveis assistencials.
En tots els supósits de resolució anticipada o de finalització de la seva vigóncia, l'entitat
haurá de mantenir o garantir la prestació dels serveis pactats durant un període de 6
mesos, a I'acabament del qual es procedlrá a la liquidació del conveni, mitjangant la
derivació progressiva de les persones malaltes, que s'efectuará d'acord amb el pla que
fixin el Departament de Benestar Social iel CatSalut,
Trenta-tteeé.- Les dlscrcpáncies que puguin sorgir de la interpretacló d'aquest oonveni han
de ser resoltes de mutu acord per les parts i, quan la situació ho requereixi, conespondrá la
resolució final a la persona titular del Deparhment de Salut idel Departament de Benestar
SochliFamília.

Trenta-guabá.- Les práctiques inegulars, en rclació amb tot alló pactat i, especialment" pel
que fa a la tacluració, poden donar lloc, un cop exercirJes les modalitats de control que
s'esca[uin, a la imposició de penalitzacions o la rcsolució del convenide conformitat amb
alló que es preveu a lAnnex 1.
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Trenta-clnquó.- Elpresent convenl s'inscrlu amb el codi623202015

De conbrmitat amb el que estableix lapaftat 3 de lhcod del Conselt de Dimccló del
CatSalut da 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest ürgan en el dircctor
del Servei, el preeant conveniserá soün¿s a la ¡atificació del Consell esmentat.

I com a pmva de confurmiht, I poquá en quedl constáncia, s'están isa eigna el prcsent
docunpnt juntament amb els sous annexos, per tr¡pl¡cat exemphr I a un sol efeffi, en el
lloc lla date lndicats a I'encapgalarnsnt.

Neus Munüá iFemández
Consellera de Benest¡Br Social

iFamllia

Juen

Josap Maria Padmsa lMacias
Director
delServelCatalá de la Salut

iGebellf
Soclosanltárie i Sociel Santa Tecla

