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CONVENI ADDICIONAL 1 AL CONVENI MARC D’ALIANÇA ESTRATÈGICA, 
ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT –GERÈNCIA TERRITORIAL DE 
GIRONA – I L’INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, ADSCRITA AL 
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT 
 
 
SERVEIS ASSISTENCIALS, TÈCNIC-ADMINISTRATIUS I ESTRUCTURES 
DIRECTIVES TERRITORIALS 
 
 
 

 
REUNITS 
 
La Sra. Yolanda Lejardi Estévez, directora gerenta de l’Institut Català de la Salut 
(en endavant ICS), nomenada per Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya 71/2021, d'1 de juny (DOGC núm. 8423, de 2 de juny), amb NIF Q-
5855029-D. 
 
D´ altra part, el Sr. Joan Profitós Tuset, President del Consell d’Administració de 
l’empresa pública Institut d'Assistència Sanitària (en endavant IAS), adscrita al 
Servei Català de la Salut 
 
INTERVENEN 
 
La Sra. Yolanda Lejardi Estévez, en nom i representació de l’Institut Català de la 
Salut, en ús de les facultats que li són conferides per la Llei 8/2007, de 30 de 
juliol, de l’Institut Català de la Salut, que estableix la competència de la directora 
gerent de l’ICS per establir acords i convenis de col·laboració amb altres 
institucions públiques i privades. 
 
El Sr. Joan Profitós Tuset, en nom i representació de l’empresa pública 

INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, adscrita al Servei Català de la Salut, 
amb personalitat jurídica pròpia, CIF núm. Q6750003C, amb domicili social al 
carrer Dr. Castany s/n de Salt, CP 17190, actuant en la seva qualitat de President 
del Consell d’Administració, d’acord amb les facultats que li foren concedides per 
Acord del Govern de la Generalitat del 22 de febrer de 2011, renovades per 
Acord del Govern del 6 d’octubre de 2020 i desplegades per escriptura de poders 
amb número de protocol 111/15 del 26 de febrer de 2015 atorgades davant la 
notària de Salt, Sra. Maria Elena Sanmamed Prieto 
 
Els que intervenen en aquest acte es reconeixen la plena capacitat legal per a 
actuar en les respectives representacions que ostenten. 
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MANIFESTEN 
 
Que en data 22 de febrer de 2023 s’ha formalitzat el conveni marc d’aliança 
estratègica entre l’ICS -Gerència Territorial de Girona- i Institut d'Assistència 
Sanitària, per a la gestió conjunta de les prestacions de serveis de caràcter 
sanitari, assistencial i social en el seu àmbit d’influència. 
 
Concretament, ambdues empreses públiques pretenen millorar la prestació de 
serveis d’assistència sanitària, per part de l’ICS -Gerència Territorial de Girona-  
i de Institut d’Assistència Sanitària, en la línia marcada pel Pla de Salut, i fer-ho 
de la forma més eficaç possible, racionalitzant I ‘ús dels recursos existents, per 
la qual cosa l’àmbit del present conveni abastarà també la millora de la prestació 
dels serveis no assistencials sota els criteris d’optimització, racionalització, 
homogeneïtzació i transmissió de coneixements, per tal d’incidir notòriament en 
la sostenibilitat del sistema sanitari. 
 
Amb aquest fi, el conveni estableix que ambdues institucions definiran i 
establiran per mitjà de convenis addicionals i en la forma i condicions que 
s’especifiquen, actuacions conjuntes per a la realització d’activitats de prestació 
de serveis, i suport funcional a aquesta prestació de serveis.  
 
Per tot el manifestat, les entitats signants, reconeixent-se mútuament capacitat 
per obligar-se, atorguen el present Conveni addicional de Serveis Assistencials, 
amb subjecció a les següents  
 
 
CLÀUSULES ESPECÍFIQUES 
 
Clàusula primera. Objecte del conveni.  
 
L’objecte del present conveni addicional és definir, establir i instrumentar les  
actuacions conjuntes en els serveis assistencials i tècnic-administratius que es 
relacionen en l’Annex I en relació amb les estructures directives comunes 
d’ambdues organitzacions de l’Annex II per millorar la prestació de serveis 
d’assistència sanitària en l’àmbit d’influència de les parts signatàries. 
 
El present conveni addicional ha de permetre potenciar les sinèrgies entre 
ambdues entitats i assolir el màxim aprofitament dels seus serveis, per tal de 
proporcionar una assistència el més acurada possible als ciutadans de la Regió 
Sanitària de Girona, sota els criteris d’optimització de la qualitat assistencial, la 
seva adequació i l’eficiència, mitjançant l’aportació mútua de recursos materials 
i humans. 
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Clàusula segona. Instrumentació. 
 
En l’Annex III es relacionen els plans funcionals dels serveis assistencials la 
prestació dels quals es fa de forma conjunta per les entitats signatàries 
 
Així mateix, en l’Annex IV es despleguen aquelles estructures assistencials i 
tècnic-administratives amb especificitats pròpies. 
Tots els annexos esmentats en aquesta clàusula formen part indissoluble de la 
present addenda.  
 
 
Clàusula tercera. La compensació econòmica 
 

De l’activitat de prestació de serveis se’n farà un seguiment mensual. Cada 
entitat es farà càrrec de les despeses originades per l’objecte d’aquest conveni. 
 
Les entitats facturaran respectivament pels serveis realitzats d’acord amb el cost 
real de la prestació en l’entitat que se’n fa càrrec. L’ICS facturarà a càrrec de la 
partida pressupostària I/317000909, d’acord amb les taules retributives vigents, 
i l’Institut d’Assistència Sanitària a càrrec de la partida pressupostària I/3170002,  
d’acord amb el conveni laboral vigent.  
 
Les entitats definiran per cada prestació el protocol per al lliurament de la 
informació precisada. 

 

Clàusula quarta. Vigència 
 
El conveni addicional tindrà una durada d’un any, a comptar des de la data de la 
seva signatura, i es podrà acordar unànimement la seva pròrroga anual, per un 
període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció, llevat que alguna de 
les parts manifesti la seva voluntat contrària, notificant-ho fefaentment a les 
altres, amb un preavís de tres mesos d’antelació a la seva data de venciment o 
de qualsevol de les seves pròrrogues. 
 
En el darrer trimestre de l’any natural la Comissió de Seguiment del conveni marc 
es reunirà per fer el seguiment i valoració de les necessitats de revisió general 
dels seus convenis addicionals, i concretament per: 
 

a) Vetllar per l’acompliment del present conveni addicional. 
b) Proposar la modificació, ampliació o reducció, de les prestacions 

inicialment establertes. 
c) Proposar modificacions o ampliacions al conveni addicional.  
d) Proposar la inclusió de noves prestacions. 
e) Valorar la revisió de les condicions econòmiques de les 

prestacions de serveis. 
f) Informar i proposar la liquidació del present conveni o d’alguna dels 

convenis addicionals. 
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I com a prova de conformitat, s'estén i se signa electrònicament el present 
Conveni addicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yolanda Lejardi Estévez   Joan Profitós Tuset 
Directora gerenta    President del Consell d’Administració  
Institut Català de la Salut   Institut d’Assistència Sanitària 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Yolanda Lejardi Estévez 

Directora Gerenta 
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Annex I. Estructura Assistencial i tècnic-administrativa Conjunta ICS – IAS: 
 
 

Estructura Assistencial  

 

A) Serveis Centrals:  

 

Un únic servei unificat ICS Girona - IAS 

- Unitat de Documentació Mèdica i Codificació Clínica (titularitat IAS). 

- Servei d'Anatomia Patològica (titularitat ICS). 

- Servei de Laboratori d'Anàlisis Clínics (titularitat ICS). 

 

B) Serveis Mèdics No Troncals:  

            b.1 Serveis assistencials de l 'ICS  Girona que donen suport a l 'IAS 

 

- Servei de Cirurgia Vascular. 

- Servei de Pneumologia. 

- Servei de Cardiologia. 

- Servei d'Otorrinolaringologia. 

- Servei d'Urologia. 

- Servei de Neurologia. 

- Servei de Digestiu. 

- Servei de Cirurgia Plàstica. 

- Servei de Cirurgia Pediàtrica. 

- Servei d’endocrinologia (UDEN). 

- Servei de Medicina Intensiva (UCI). 

- Servei de Reumatologia. 

- Servei d’Al·lèrgies. 

- Servei d’Oftalmologia. 

 

     b.2 Serveis assistencials de l’IAS que donen suport a l’ICS Girona 

 

        -     Servei de salut mental 

        -     Servei sociosanitari de subaguts 

        -     Servei sociosanitari de  cures pal·liatives.   
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C)Serveis Mèdics Troncals:  

 

Coexistència dels dos serveis assistencials de l' ICS Girona i de l 'IAS 

susceptibles de compartir un únic Cap de Servei 

- Servei de Farmàcia. 

- Servei de Medicina Interna 

- Servei de Cirurgia General. 

- Servei de Traumatologia i Ortopèdia 

- Servei de Ginecologia i Obstetrícia. 

- Servei de Pediatria. 

 

 D)Serveis tècnic-administratius ICS Girona-IAS 

 

- Una unitat d’Assessoria Jurídica ICS-IAS (Titularitat ICS/IAS). 

- Un Gabinet d’Estratègia, Mecenatge i Responsabilitat Social Corporativa ICS-

IAS. 

 

 

Annex II. Estructura directiva 

 

- Una gerència territorial conjunta ICS-IAS  

- Una adjuntia a la gerència territorial conjunta ICS-IAS 

- Una direcció dels serveis d'atenció primària ICS-IAS 

- Una direcció de suport ICS-IAS   

- Una direcció de tecnologies de la Informació i comunicació ICS-IAS 

- Una direcció de secretaria tècnica ICS – IAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


