ENCÀRREC DE GESTIÓ QUE FORMALITZA EL CONSORCI SANITARI INTEGRAL
AL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L´ALT PENEDÈS,
L´ANOIA I EL GARRAF PEL QUAL ES FORMALITZA L'ENCOMANA DE LA
DIRECCIÓ DE L’ÀREA DE DIAGNÒSTIC DEL SERVEI D’ANATOMIA PATOLOGICA
DEL CSI.

A l’Hospitalet de Llobregat, 1 de gener de 2017
REUNITS
El Dr. Carles Constante i Beitia, major d’edat, en nom i representació del Consorci
Sanitari Integral, amb CIF número Q5856254G, en la seva qualitat de director general,
òrgan de contractació quina competència resulta del que disposa l’acord que el
Consell Rector del Consorci Sanitari Integral va adoptar en sessió del dia 23 de maig
de 2016 i elevat a públic en data 26 de maig de 2016 davant la notària de Sant Joan
Despí, la Sra. Sílvia Toquero Cariello, amb el número de protocol 366.
La Sra. Mònica Corominas i Guerin, major d’edat, en nom i representació del Consorci
del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (en endavant, CLI),
amb el CIF Q-5850025-G, en la seva qualitat de gerent de l’entitat, d’acord amb
l’apoderament atorgat al seu favor en data 21 de maig de 2014, mitjançant escriptura
pública atorgada davant el notari de Barcelona, Sr. Fernando Bautista Perez,
corresponent al núm.923 del seu protocol, apoderament que manifesta vigent i no
revocat.
INTERVENEN
Tots ells, en l'exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes,
reconeixent-se recíprocament la capacitat legal necessària i obligant-se en els termes
d'aquest document.
EXPOSEN
I.

Que el Consorci Sanitari Integral (en endavant CSI) és una entitat jurídica
pública de la Generalitat de Catalunya, participada majoritàriament pel
Servei Català de la Salut i en la qual també en són entitats consorciades
I'Ajuntament de Sant Joan Despí, I'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat,
el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'lnstitut Catala de la Salut i la Creu
Roja. Actualment gestiona diferents centres d’atenció especialitzada,
d’atenció sociosanitària, d’atenció primària, residències assistides i serveis
de valoració de dependència i discapacitat a les seves àrees d’influència:
I'Hospitalet de Llobregat Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i I ‘Àrea
de Salut Integral Barcelona Dreta.

II.

Que el Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el
Garraf (en endavant, CLI) és una entitat jurídica pública de la Generalitat de
Catalunya, participada pel Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la
Salut, el Consorci Sanitari de l’Anoia, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i
el Consorci Sanitari del Garraf. Actualment gestiona els serveis d’anàlisis

clíniques i anatomia patològica dels serveis d’atenció especialitzada i
atenció primària dels seus socis en el seu àmbit territorial, així com
l’activitat de serveis d’anàlisis clíniques dels centres del Consorci Sanitari
Integral.
III.

IV.

Que l’article 23.3 dels Estatuts del CLI (publicats al DOGC 7119 de data
12.05.2016) estableix que “El Consorci té la condició de mitjà propi
instrumental i servei tècnic de Servei Català de la Salut, així com de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats amb la
condició de poders adjudicadors que hi estiguin vinculades o en depenguin,
a l'efecte del que estableixen els articles 4.1.n i 24.6 del Text refós de la Llei
de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011,
del 14 de novembre. Les relacions del Consorci amb els ens, les entitats o
els departaments de la Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei
tècnic no tenen naturalesa contractual i s'articulen mitjançant encàrrecs de
gestió” i, atès que el CSI és poder adjudicador dependent del Servei Català
de la Salut, el CLI ostenta la condició de mitjà propi respecte del CSI als
efectes del previst als articles 4.1.n i 24.6 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del
14 de novembre.
Que el proposat mes de gener de 2016, el Consorci Sanitari Integral va
endegar un procés de selecció per cobrir la vacant de cap de servei
d’anatomia patològica. Que el procés de selecció no s’ha pogut resoldre
amb l’adjudicació de la plaça per manca de candidats adequats al perfil i
experiència demanada. Que durant aquest període, la Direcció de
Planificació i Seguretat de pacient del CSI ha assumit la gestió operativa del
Servei però es valora que aquesta situació no és la optima per assegurar
l’estabilitat del servei a curt i mig termini. Que per aquest motiu es proposa
fer un encàrrec de gestió que aporti el coneixement necessari per resoldre
aquelles qüestions pròpies i específiques d’un servei d’anatomia patològica.

V.

Que el CLI presta als seus socis, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès, el
Consorci Sanitari del Garraf, el Consorci Sanitari de l’Anoia i a la primària
de l’Institut Català de la Salut del territoris de referencia d’aquest hospital, el
servei d’anatomia patològica. És per tant, un model consolidat de gestió en
xarxa d’un servei d’anatomia patològica multicèntric, amb una reconeguda
solvència tècnica i alhora un elevat nivell de qualitat.

VI.

Que és per aquests motius i, donat que el CLI té una llarga història de
col·laboració amb el CSI, ja que és el responsable del seu servei d’anàlisis
clíniques dels hospitals i centres d’atenció primària, que s’ha considerat que
CLI està en condicions d’afrontar el repte de fer front a la situació actual en
la que es troba el servei d’anatomia patològica del CSI i assumir la seva
direcció.

VII.

Que aquest encàrrec, que en aquest moments queda restringit a l’àmbit de
la direcció efectiva del servei, té la consideració de punt de partida per tal
de consolidar les relacions entre les dues entitats en aquesta àrea de

treball i permetre en un futur un major nivell d’integració i de col·laboració.
És per això que durant l’any 2017 es realitzarà un estudi per tal d’explorar la
viabilitat d’un projecte en comú entre les dues entitats.

En base a les anteriors manifestacions, les parts han acordat subscriure el present
encàrrec de gestió amb subjecció als següents:
PACTES
Primer.- Objecte de l’encàrrec
En virtut d’aquest encàrrec, el CSI encomana al CLI com a mitjà propi i servei tècnic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del sector públic vinculat o depenent i
que tenen la consideració de poders adjudicadors, dur a terme l’encàrrec consistent en
la direcció de l’Àrea de diagnòstic del Servei d’Anatomia Patològica del CSI, encàrrec
que es detalla tot seguit en el següents punts:
1. La direcció clínica de l’Àrea de diagnòstic del Servei d’Anatomia Patològica del
CSI, destacant especialment entre els seus objectius els següents aspectes:
x

x
x
x
x
x
x

La definició del model organitzatiu d’especialització o polivalència dels
patòlegs, la definició de les seves tasques, responsabilitats i proposta
d’horaris
La unificació i estandardització de criteris clínics
La estandardització dels informes emesos
La definició dels indicadors qualitatius de diagnòstic
La valoració de noves tècniques d’ immupatologia i patologia molecular i
el model d’implantació d’aquestes, si s’escau.
La valoració dels proveïdors de proves externes així com la realització
de proposta d’ordenació de l’activitat derivada.
La detecció d’àmbits de cooperació entre els dos consorcis, sobretot pel
que respecte a la identificació de proves que es puguin internalitzar.

2. La direcció de l’àrea tècnica del laboratori, especialment en els següents
aspectes :
x La determinació dels circuïts de treball del personal tècnic, les seves
responsabilitat i tasques i proposta d’horaris
x El desenvolupament de tècniques específiques
x La implantació de noves tècniques
x La definició dels indicadors de control de qualitat del laboratori
x La organització i la distribució de les tasques pròpies del tècnics

3. La direcció del de l’àrea de suport administratiu, especialment en els següents
aspectes:
x La determinació dels circuïts administratius
x Definició de les tasques necessàries
x Estandardització de la informació a generar
x Disseny del flux de la informació
4. La direcció clínica i la direcció de l’àrea tècnica, un cop realitzada una primera
valoració, proposaran a la direcció del CSI la designació de la persona o
persones que hauran d’assumir el paper d’enllaç a nivell clínic i tècnic amb els
responsables del CLI d’entre el personal de l’Àrea de diagnòstic del Servei
d’Anatomia Patològica.
5. Realitzar un estudi sobre la idoneïtat de la nova tècnica de processament de
mostres mitjançant la processadora, recentment incorporada, SAKURA.
6. Realitzar un estudi dels espais actualment utilitzats per el Servei d’Anatomia
patològica i propostes de futur.

Segon. - Abast del servei
El CLI aportarà al CSI el personal de direcció del seu Servei d’Anatomia Patològica, a
saber, el Sr. Victor Fumaral Orus i el Sr. Juan de Silva Villanueva, cap de servei i
coordinador tècnic respectivament, per tal de dirigir, organitzar i supervisar les feines i
tasques que se’n derivin de la gestió del Servei d’Anatomia Patològica del CSI. En cas
que, per raons alienes al CLI, durant la vigència de l’encàrrec no sigui possible
mantenir l’aportació dels professionals indicats, el CLI està obligat a aportar
professionals amb un perfil equivalent, prèvia aprovació per part del CSI.
El CSI, a través dels serveis competents, ha de facilitar al CLI, concretament a les
persones del seu cap de servei d’anatomia patològica i del seu coordinador tècnic
d’anatomia patològica, tota la informació i suport, tant material com organitzatiu, que
es requereixi per a la correcta execució de l’encàrrec
El compliment d’aquest encàrrec implica la dedicació de recursos del CLI pel seu
desenvolupament. Aquests recursos es materialitzaran tant en hores de presencials
del personal del CLI al CSI com en hores de dedicació del personal del CLI fora de les
instal·lacions del CSI per treballar en la preparació dels models de gestió de l’Àrea així
com per atendre, de forma localitzable, demandes del personal del CSI quan es
produeixin.
Cadascuna de les parts respondrà i mantindrà indemne a l‘altra part per l‘incompliment
de qualsevol de les seves obligacions previstes en el present encàrrec de gestió o pel
seu compliment de manera defectuosa, negligent o de mala fe.
Cadascuna de les parts mantindrà vigent pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi
tots els riscos derivats de les activitats objecte del present encàrrec.

Tercer.- Règim jurídic del conveni
D'acord a l'article 4.1.n i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú que regula els
encàrrecs entre entitats/ens que tinguin la condició de mitjà propi, l'encomana de
gestió no suposa cessió de la titularitat de la competència ni dels elements substantius
en el seu exercici, sinó que serà responsabilitat del CSI dictar les resolucions o els
actes de caràcter jurídic que hi donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat
material objecte d'encàrrec.

Quart.- Règim econòmic del conveni
L’import total d’aquest encàrrec serà de
mensualment, més impostos, si s’escau.

90.000 euros anuals, liquidables

A més, el CSI facilitarà al personal del CLI accés a les seves instal·lacions, al serveis
de menjador i vestuaris, amb les mateixes condicions que facilita al seu propi personal.

Cinquè.- Regim del pagament de l’aportació econòmica per la prestació dels
serveis
El CSI realitzarà la liquidació de les factures que presenti el CLI dins el terminis fixats
legalment.

Sisè.- Vigència del conveni
El termini d’aquesta encomana de gestió és d’un any i s’iniciarà el proper 16 de gener
de 2017, amb possibilitat de pròrroga expressa per períodes successius per a portar a
terme els serveis especificats.
Setè.- Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà i quedarà sense efectes per les causes següents:
a) El mutu acord de totes les parts manifestat per escrit i amb una antelació
mínima de tres mesos a la finalització de la seva vigència.
b) Per denúncia d'una de les parts en el cas d'incompliment per l'altra de les
obligacions pactades en aquest document. L’extinció del conveni requerirà la
comunicació prèvia per part de la denunciant, amb una antelació mínima de 6
mesos respecte a la data proposada d’extinció.
c) Per altres causes que siguin aplicables d'acord amb la legislació vigent.

Vuitè.- Protecció de dades
Mitjançant les presents clàusules s’habilita a l’entitat CLI, encarregada del tractament,
per tractar per compte del CSI, responsable del fitxer, les dades de caràcter personal
necessàries per prestar el servei detallat en el pacte primer.
En tot cas ambdues parts manifesten que són conscients de les exigències previstes
en la vigent normativa sobre protecció de dades personals i especialment en el
compliment de l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei.
D’acord amb la legislació vigent i tenint en compte les particularitats de l’encàrrec
concret, s’acorden els següents pactes:
1. L’entitat CLI guardarà sigil sobre les dades de caràcter personal de les que
tingui coneixement per raó de les prestacions objecte del present contracte. Tot
el personal de l’entitat CLI que accedeixi i/o tracti dades de caràcter personal
resta subjecte al secret professional i deure de confidencialitat, obligació que
perdura un cop finalitzada la prestació de serveis.
La vulneració per part de l’encarregat de tractament o del personal al seu servei
del deure de confidencialitat sobre les esmentades dades o de qualsevol altra
obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal,
serà causa de resolució del present contracte, sense perjudici de les accions de
responsabilitat civil o penal que s’escaiguin.
2. Per al tractament de les dades, l’entitat CLI es sotmetrà en tot moment a les
instruccions del responsable del fitxer, entitat CSI. En concret, l’entitat CLI es
compromet a:
A. No aplicar ni utilitzar les dades de caràcter personal a les que tingui accés
en l’exercici de les funcions que li han estat encarregades amb finalitats
diferents a les d’aquest contracte.
B. Disposar dels mitjans tècnics i organitzatius necessaris per garantir la
seguretat i confidencialitat de tota la informació de caràcter personal que li
sigui lliurada.
C. Vigilar en tot cas la correcta protecció lògica i física de les dades de
caràcter personal per així evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o
accés no autoritzat. En aquest sentit la protecció s’estén a qualsevol suport,
tant automatitzat com no automatitzat, i per això es compromet a no
incloure dades de caràcter personal en fitxers que no reuneixin les
condicions que la normativa aplicable determini en cada moment.
D. No cedir les dades ni revelar-les a terceres persones. La possibilitat de
subcontractació a tercers per part de l’entitat CLI precisa en tot cas
d’autorització expressa i per escrit de l’entitat CSI, amb excepció de la que

el CLI pugui subcontractar a les empreses relacionades en l’Annex 1 i del
que es disposa a l’article 21.2 RD 1720/2007, de 21 de desembre.
E. Un cop complerta la prestació contractual, els suports i documents que
continguin dades de caràcter personal hauran de destruir-se o retornar-se a
l’entitat CSI, o bé a qui s’hagi designat al contracte. No procedeix la
destrucció de les dades quan existeixi una previsió legal que exigeixi la
seva conservació, l’entitat CLI conservarà degudament aquestes dades
bloquejades mentre poguessin derivar-se’n responsabilitats.
F. En cas que l’entitat CLI destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui
o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, es considerarà
responsable del tractament i respondrà de les infraccions en què hagi
incorregut personalment.
G. En tot cas, l’accés i tractament de les dades per part de l’entitat CLI està
sotmès a les mesures de seguretat de la normativa en protecció de dades.
En particular, a continuació s’esmenten les mesures de seguretat aplicables
en aquest cas concret:


Mesures de seguretat establertes al Rd 1720/2007.
o

Articles 89 a 94, i 105 a 108 per a mesures de seguretat de
nivell bàsic, del RD 1720/2007.

o

Articles 89 a 100, i 105 a 110 per a mesures de seguretat de
nivell mig, del RD 1720/2007.

o

Articles 89 a 104, i 105 a 114 per a mesures de nivell alt, del
RD 1720/2007.



Fitxers accedits: Fitxer de pacients, amb un nivell alt de seguretat i
fitxers d’administració amb un nivell de seguretat bàsic de l’entitat
CSI



Tipus d’accés:
o



Suport físics i/o suport automatitzat

Lloc del tractament:
alternativament:

Es

realitzarà

segons

sigui

necessari

o

A les dependències del responsable del fitxer

o

A les dependències del propi encarregat del tractament

H. Quan el servei prestat per l’entitat CLI sigui en els seus locals, cal que
inclogui aquest tractament dins del seu propi document de seguretat o
n’elabori un de nou destinat a tal efecte, identificant el tractament i el
responsable, així com incorporant les mesures de seguretat requerides que

garanteixin en tot moment la seguretat i la confidencialitat de les dades de
caràcter personal objecte de tractament
En cas que les dades de caràcter personal siguin tractades en els locals de
l’entitat CSI aquesta circumstància es farà constar en el Document de
Seguretat de la mateixa, i en tot cas l’entitat CLI es compromet a que tot el
seu personal compleixi amb les mesures de seguretat que consten en
l'esmentat document i que s’estableixen al present contracte, si s'escau.
I.

L’entitat CLI s’obliga a informar immediatament des de la seva detecció a
l’entitat CSI, de qualsevol incidència que comprometi la seguretat de les
dades personals en virtut del present contracte.

J. L’entitat CLI s'obliga a informar en el termini de 3 dies naturals a l’entitat
CSI del contingut i abast de qualsevol dret d'accés, rectificació, cancel·lació
i oposició, que hagi estat exercit pel titular de les dades de caràcter
personal i que hagin estat tractades per l’entitat CLI en virtut del present
contracte. En tot cas de la resposta de l’exercici d’aquests drets se
n’encarregarà l’entitat CSI.
K. En virtut del deure de vetllar per l’efectiu compliment de les mesures de
seguretat per part del responsable del fitxer, l’entitat CLI es compromet, si
s’escau, a:
a) Acceptar la realització d’una auditoria per part de l’entitat CSI de tots
els aspectes vinculats a l’encàrrec de tractament.
b) Fer entrega d’un certificat immediatament després d’haver conclòs
l’auditoria de protecció de dades legalment prevista.
c) Permetre qualsevol tipus de control sobre la seguretat i integritat de
les dades objecte de tractament per part de l’entitat CSI en
compliment de l'obligació de tutela i control que té com a
responsable del fitxer.
Novè.- Naturalesa jurídica de l’encàrrec i competència jurisdiccional
Aquest encàrrec té naturalesa administrativa, atesa la personalitat jurídica de les parts
que el subscriuen. Per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir de la seva
interpretació, del compliment, de l'extinció, de la resolució i dels efectes, les parts es
sotmeten als òrgans i als tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Desè.- Publicació
Es procedirà a la inscripció del present conveni en el registre de convenis i contractes
en l’àmbit de l’assistència sanitària pública, creat pel Decret 136/2007, de 19 de juny.
D'acord amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquest
encàrrec haurà de ser publicat al DOGC.

Onzè. Obligacions matèria laboral
En relació amb els treballadors destinats a I‘execució d'aquest encàrrec, el CLI
assumeix la obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder de la
direcció inherent a tot empresari En particular, assumirà la negociació i pagament dels
salaris, la concessió de permisos, llicencies i vacances, les substitucions, les
obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la imposició -quan
s'escaigui -de sancions disciplinaries, les obligacions en matèria de Seguretat Social,
inclòs I'abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets
i obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador.
El CLI estarà obligat a executar el contracte en les seves pròpies dependències o
instal·lacions llevat que, excepcionalment, i per raó de la naturalesa de la prestació a
realitzar, sigui autoritzat a prestar els seus serveis en les dependències del CSI.
Correspon també al CLI vetllar per el compliment d'aquesta obligació.
El CLI haurà de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la seva
pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions les següents:
a.) Rebre i transmetre qualsevol comunicació que el personal del CLI hagi de realitzar
al CSI en relació amb I'execució del contracte, que es realitzarà mitjançant el
coordinador, tècnic o interlocutor designat a I'efecte.
b.) Controlar el compliment de les normes laborals del CLI, en particular en matèria
d’assistència del personal al lloc de treball i gaudiment de vacances, de manera que
no es pertorbi la prestació del servei contractat.
c) Informar al CSI deis empleats del CLI que deixin d'estar adscrits a la execució del
contracte, en especial en els efectes de poder gestionar adequadament els mitjans de
treball d'aquells que s'haguessin disposat..
I en prova de conformitat, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data esmentats a l'encapçalament,

Dr. Carles Constante i Beitia

Sra. Mònica Corominas i Guerin

Director General
Consorci Sanitari Integral

Gerent del Consorci del Laboratori
Intercomarcal de l´Alt Penedès,
l´Anoia i el Garraf

