ENCÀRREC DE GESTIÓ PER ALS SERVEIS DE ASSESSORAMENT ALS PROFESSIONALS DEL
SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DEL CSI

A Barcelona, 1 de setembre de 2017.

Reunits
D'una banda, el El Dr. Carles Constante i Beitia, major d’edat, en nom i representació del
Consorci Sanitari Integral (en endavant “CSI”), 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.
De l'altra, el Dr. Josep Mª Campistol i Plana, en nom i representació de l’Hospital Clínic de
Barcelona (en endavant “HCB”), amb domicili a Barcelona, C/Villarroel, 170, amb CIF
G08431173, en la seva qualitat de Director General en exercici de les facultats conferides per
delegació per Acord del Consell de Govern de data 21 de desembre de 2015 i formalitzada en
escriptura pública atorgada en data 30 de desembre de 2015 davant la Notària de Barcelona,
María del Camino Quiroga Martínez, amb número 2299 del seu protocol.

EXPOSEN
I.

Que el 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 l’Ajuntament de Sant Joan Despí, l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’lnstitut Català 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: l’Hospitalet de Llobregat
Nord, el Baix Llobregat Centre i Fontsanta i l’Àrea de Salut Integral Barcelona Dreta.

II.

Que, l’article 2.3 dels Estatuts del CSI, aprovats per Acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 17 de maig de 2005, determina que les finalitats del CSI
es podran portar a terme a través del mateix Consorci o cedint la gestió a d’altres
entitats externes.

III.

Que d’acord amb el que disposa l’article 28.3 dels Estatuts de l’HCB, aquest té la
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic del 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, de 14 de novembre. Les
relacions l’Hospital Clínic de Barcelona amb els ens, entitats o departaments de la
Generalitat dels quals és mitjà instrumental i servei tècnic no tenen naturalesa
contractual i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

IV.

Dels articles 4.1, lletra n) i 24.6 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual
s’aprova del text refós de la Llei de contractes del sector públic, es desprèn que
queden exclosos de l’àmbit d’aquesta llei els negocis jurídics en virtut dels quals
s’encarregui a una entitat que tingui atribuïda la condició de mitja propi instrumental
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i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat, dels ens locals i del sector públic
vinculat o dependent per part de qui tingui la consideració de poders adjudicadors,
mitjançant la tècnica de l’encàrrec.
V.

Que el CSI està interessada en establir un marc de col·laboració amb l’HCB, pel la qual
cosa formalitzen un ENCÀRREC DE GESTIÓ, subscriuen el present encàrrec amb
subjecció als següents:

CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’encàrrec
L'objecte d'aquest encàrrec de gestió és la realització per part de l’HCB de l’assessorament i
orientació als professionals del servei de diagnòstic per la imatge del CSI.
Segona.- Abast de l’encàrrec
Aquest assessorament d’alt nivell es realitzarà mitjançant sessions per part del Director del
Centre de Diagnòstic per la Imatge Clínic de l’HCB que tindran com a objectiu les següents
tasques:
1. Evolució del servei a nivell de model organitzatiu i de coneixement.
2. Recanvi tecnològic i de assessorament en les noves tendències de compres.
3. Evolució de les proves en un futur ( quin hauria de ser el catàleg de prestacions del
CSI en un futur a mig termini).
4. Idoneïtat de proba/lloc, buscant l’eficiència clínica i econòmica.
5. Gestió de coneixement dels professionals.
6. Suport als clínics.
7. Maximitzar el rendiment de la tecnologia.
8. Avaluació del pla d’inversions.
9. Orientar i tutelar en l’elaboració del informe de conclusions als professionals del
servei de diagnòstic per la imatge del CSI.
Per part del CSI hi haurà una coordinadora encarregada d’elaborar l’informe final amb les
conclusions extretes de totes les sessions impartides per l’HCB.
Aquestes sessions seran presencials o no i cadascuna d’elles tindrà una durada de 2-3 hores.
Es preveuen un total de 12 sessions i la contraprestació per aquest assessorament serà de
7200 euros. Si durant el desenvolupament de les sessions es creu convenient, degut a l’alta
complexitat de l’activitat ampliar el nombre de sessions, cadascuna d’elles tindrà un cost
addicional de 600 euros.
Si durant el projecte es considera necessària la contribució de personal de sistemes
d’informació o infermeria, es podrien realitzar sessions addicionals amb la participació
d’aquestes àrees.
Tercera.-Execució de l'encàrrec de gestió
CSI i l'HCB designaran un representant cadascun, per tal de dur a terme el seguiment de
l'execució i desenvolupament del present encàrrec i per tal de vetllar pel millor compliment
dels acord i obligacions compromeses per les parts, constituiran una Comissió de Seguiment
de composició mixta i paritària que tindrà com a funció el seguiment i l'impuls dels objectius
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acordats en aquest encàrrec de gestió, així com la interpretació del seu clausurat i annexos i
la resolució de les incidències que en sorgeixin.
Les notificacions o el lliurament de qualsevol altre document necessari, hauran de ser per
escrit i s'hauran de remetre i adreçar respectivament a les adreces i persones següents:
Pel CSI: A l'atenció de : Dr. Carles Constante i Beitia
Avda. Josep Molins, 29-41, L’Hospitalet de Llobregat
Per l'HCB: A l'atenció del Dr. Josep Maria Campistol Plana
C/ Villarroel, 170, Barcelona
Quarta .- Vigència de l’encàrrec
1.- La durada d'aquest encàrrec de gestió serà des de la data de signatura fins l’esgotament
de les sessions, que s’estima com a data aproximada el 31 d’octubre.
Cinquena.- Causes de resolució anticipada de l’encàrrec
1.- El present encàrrec de gestió es podrà resoldre anticipadament per les següents causes:
-

Pel transcurs de la seva durada.
Per mutu acord de les parts.
Per la denúncia del Encàrrec de gestió per una de les parts amb el preavís que es
regula.
Per la pèrdua de la seva causa o per impossibilitat sobrevinguda
Per incompliment per alguna de les parts de les seves obligacions essencials.

Sisena.- Jurisdicció competent.
Aquest encàrrec té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la
seva interpretació s'han de resoldre de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de
persistència del desacord, correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les
qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
Setena.- Registre i publicitat de l'encàrrec
1. De conformitat amb el que disposa l'article 10.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, aquest
encàrrec de gestió es publicarà al DOGC.
2. D'acord amb la Instrucció 7/2013 del Servei Català de la Salut i conforme a la LLEI
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern aquest acord s'haurà de publicar en les webs de l'CSI i de l’HCB
respectivament.

I com a prova de conformitat, d'acord amb el seu contingut, les parts signen el present
contracte per duplicat en lloc i data indicats en l'encapçalament.

Dr. Carles Constante i Beitia
Director General
Consorci Sanitari Integral

Dr. Josep Mª Campistol i Plana
Director General
Hospital Clínic de Barcelona
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