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Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de  la Salut, Gerència Territorial Terres 
de l’Ebre i l’Ajuntament de l’Aldea, per a la posad a a disposició dels espais adequats 
al municipi de l’Aldea per a l’execució de campanye s de vacunació en el marc del 
Sistema públic de salut Catalunya.  
 
 
Aldea, a la data de signatura electrònica. 
 
 
Intervenen  
 
 
D’una part, el senyor Carlos Tobar i Pascual gerent de la Gerència Territorial Terres de 
l’Ebre, que actua en nom i representació de l’Institut Català de la Salut en endavant l'ICS 
amb domicili a Tortosa, carrer Esplanetes, 14 i amb NIF Q-5855029-D, en virtut de la 
Resolució SLT/3067/2018, de 18 de desembre, del director gerent de l’Institut Català de la 
Salut, de delegació de competències en les persones titulars de les gerències territorials de 
l’Institut, així com en el director/a gerent de centre de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. 
 
 
I de l’altra, el senyor Xavier Royo Franch, alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea, que actua 
assistit per la secretària general del Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, que intervé en qualitat 
de fedatària de la Corporació municipal. 
 
 
Exposen  
 
 
 
I. Un dels reptes immediats que planteja l’actual fase d’evolució de la Covid-19 és assolir 

una organització de la vacunació destinada al control de la pandèmia 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 ampliar puntualment la capacitat productiva de les entitats 
que presten els serveis públics de salut al territori, a partir del coneixement directe de 
les condicions socials i les necessitats concretes sobre les que s’ha d’actuar en cada 
àmbit. 
 
En aquest context l’ICS, en coordinació amb la Regió Sanitària Terres de l’Ebre del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), ha identificat la conveniència de dotar-se amb 
espais addicionals als que configuren els seus dispositius ordinaris de forma transitòria 
per augmentar puntualment la seva capacitat d’administració de vacunes. L’organització 
descentralitzada del Sistema públic de salut de Catalunya ha de de garantir el màxim 
aprofitament possible dels recursos disponibles i, en paral·lel,  un desplegament 
proporcionat arreu de Catalunya en termes de d’accessibilitat, seguretat assistencial i 
preservació del principi d’equitat en benefici del conjunt de la societat, objectius que es 
persegueix assolir mitjançant la subscripció del present instrument de col·laboració. 
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II. El municipi de l’Aldea  compta amb l’espai Casal de Joves, que és de la seva titularitat, 

reuneix les funcionalitats adequades i es troba en disponibilitat de posar a disposició de 
l’ICS, 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 de l’Aldea i el seu àmbit d’influència. 
 

 
III. El present instrument de col·laboració persegueix l’assoliment de finalitats comunes 

d’interès públic en termes d’absència d’onerositat i sense que les relacions plantejades 
tinguin per objecte prestacions pròpies dels contractes públics. Enllaça, d’altra banda, 
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. En aquest sentit l’ICS compta amb el 
coneixement previ i el suport a la iniciativa per part del CatSalut, a través de la seva 
Regió Sanitària Terres de l’Ebre. 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 
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. 
 

IV. Sens perjudici de l’anterior, les parts estimen apropiat que el marc de regulació d’aquest 
conveni pugui tenir un recorregut complementari de més ampli abast, capaç de servir de 
base per facilitar la col·laboració en d’altres escenaris destinats a vacunacions massives 
a banda de la vinculada al control de la Covid-19, o que ho puguin requerir a instàncies 
de l’ICS sempre de conformitat amb l’activació de mesures en aquest sentit per part de 
la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i 
sota la seva coordinació i la de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre en el marc del 
Sistema públic de salut de Catalunya.  
 
Els principis generals de les relacions interadministratives, que s’han de considerar 
ampliables al SISCAT –organitzat a través del seu propi marc normatiu- i a les mesures 
vinculades a facilitar la prestació de serveis públics en salut, 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 aquest sentit, el present conveni persegueix fixar un model de 
relació que permeti articular polítiques públiques d’interès general amb la màxima  
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eficàcia possible en benefici de la població de l’àmbit municipal, la seva zona d’influència 
directa i el conjunt del país. 

 
 
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 l’Institut Català 
de la Salut (en endavant l’entitat) en la seva qualitat de gestora d’un centre integrat al 
SISCAT encarregat per part del CatSalut del subministrament de vacunació a la seva 
població de referència, i l’Ajuntament de l’Aldea dirigit a posar a disposició del Sistema 
públic de salut de Catalunya l’espai Casal de Joves situat a l’ Avda. Robert Graupera,  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 
sota gestió de l’entitat. 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). A efectes de garantir el ple coneixement per part del CatSalut en 
aquest sentit i deixar-ne constància, el present conveni li serà comunicat a través de la seva 
Regió Sanitària un cop hagi estat formalitzat. 
 
4. No obstant allò disposat al punt 3, les parts podran acordar la disponibilitat puntual dels 
espais en les mateixes condicions de gratuïtat per a d’altres campanyes de vacunació a 
desenvolupar durant la vigència d’aquest conveni, sempre sota coordinació de la Regió 
Sanitària del CatSalut i les directrius de la Secretaria de Salut Pública del Departament de 
Salut, si escau amb la subscripció d’un document amb aquest objecte que ho reguli, el qual 
s’integrarà automàticament com a annex al present conveni. Això en el ben entès que 
hauran de considerar-se extensions del propi centre del SISCAT i subjectar-se a les 
adaptacions que convinguin en funció del marc normatiu que pugui resultar aplicable a la 
campanya en qüestió. 
 
 
Segona. Règim de posada en funcionament  
 

1. L’espai s’adscriu funcionalment al centre assistencial integrat al SISCAT sota gestió de  
l’entitat, la qual serà, doncs, l’encarregada de la gestió d’aquest espai on organitzar i 
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executar el servei de vacunacions íntegrament al seu càrrec, a través dels professionals que 
determini amb aquest objecte, sota la coordinació i col·laboració de la Regió Sanitària del 
CatSalut i els criteris que estableixi la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut. 
 
2. 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. 
 
3. Ambdues parts 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. 
 
4. 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, en el ben entès que el 
CatSalut no plantegi cap objecció al respecte un cop completada la comunicació de la 
formalització del conveni. No obstant això, l’Ajuntament i l’entitat es comprometen a 
col·laborar activament per gestionar i tramitar 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. 
 
5. En el cas de la utilització dels espais per a campanyes diferents a la pròpia de la Covid-19 
o que no puguin resultar inserides en el referit article 2.3, les parts acordaran les mesures 
que puguin resultar necessàries en funció de la interpretació del marc normatiu aplicable i 
les necessitats objectives del supòsit, si escau a reflectir en el corresponent Annex 
regulador. 
 
 
Tercera. Organització de l’execució de la campanya en l’àmbit assistencial  
 
1. Correspon exclusivament a l’entitat l’adopció de les mesures per organitzar 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. 
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2. L’entitat, directament o a través de la intermediació del CatSalut, a través de la seva 
Regió Sanitària competent al territori i en coordinació amb la Secretaria de Salut Pública, 
podrà acordar amb l’Ajuntament les accions de suport puntual que puguin resultar oportunes 
per facilitar l’execució de les vacunacions i l’assoliment dels objectius del conveni en les 
millors condicions possibles a nivell de seguretat de la població i eficàcia de la campanya. 
 
 
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 i la Secretaria de Salut 
Pública, l’entitat impulsarà la restitució de l’espai 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. Aquest compromís resulta aplicable de forma expressa a la col·laboració derivada de la 
campanya de vacunació contra la Covid-19 i, igualment, de qualsevol altra campanya que 
pugui desenvolupar-se a l’empara del present conveni. 
 
 
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 sota un règim de col·laboració en el marc de l’atenció a la salut de 
la població davant un repte d’interès públic recíproc i, per tant, no se’n desprèn cap relació 
onerosa ni cap despesa econòmica mútuament exigible. Es limita a la regulació dels termes 
d’utilització temporal d’espais municipals sota condicions de gratuïtat i limitada estrictament 
a l’execució d’actuacions de vacunació a desenvolupar en el marc del Sistema públic de 
salut per part de l’entitat. 
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Setena. Vigència i efectes  
 
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 de l’Aldea i el seu territori d’influència a criteri de l’entitat 
en els termes previstos a la clàusula quarta. Finalitzades les tasques de vacunació es 
procedirà a la restitució dels espais a l’Ajuntament per part de l’entitat en els termes 
previstos pel present conveni. 
 
2. Sens perjudici de l’anterior, la col·laboració podrà activar-se de nou per a accions de 
vacunacions puntuals sempre de comú acord entre les parts, cobrant aleshores efectes de 
nou els pactes del conveni de conformitat amb el que estableix la clàusula 2.4 i, si escau, 
amb la incorporació d’un annex regulador específic.  
 
3. La vigència d’aquest conveni s’estableix per un període de quatre anys comptadors des 
de la seva signatura, podent-se prorrogar per quatre anys addicionals previ acord exprés de 
les parts que haurà de formalitzar-se per escrit.  
 
4. 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. 
 
 
Vuitena. Seguiment de la col·laboració  
 
1. 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 del CatSalut designada per la seva Regió 
Sanitària competent. 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, així com proposar nous projectes de col·laboració. 
 
2. 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 
siguin de l’entitat o dels serveis municipals, i pot assessorar-se a través del CatSalut i de la 
Secretaria de Salut Pública per avançar en la consecució de les seves finalitats. 
 
 
Novena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció com petent  
 
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 
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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. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
     
Xavier Royo Franch                                Carlos Tobar Pascual 
Alcalde           Gerent territorial Terres de l’Ebre  
L’Aldea                                                    Per delegació resolució SLT/3067/2018  

                                                                                 18 de desembre 
                                                                  (DOGC núm 7788, de 15.01.19) 


		2021-05-17T11:24:41+0200
	Xavier Royo Franch - DNI 40928604N (AUT)


		2021-05-18T10:28:40+0200
	CPISR-1 C Carles Tobar Pascual




