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INFORMACIÓ PÚBLICA RELATIVA ALS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
SUBSCRITS PER L’IAS (art. 15 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern) 

 
Actualitzada a 20 de març de 2019 

 
  

4.6.132 Conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya 

Data 25 d’octubre de 2018 

Parts signants IAS - UIC 

Objecte La col·laboració entre l’IAS i la UIC, per dur a terme la realització de projecte 
anomenat “Salut Mental: anàlisi de dades poblacionals” (en endavant el Projecte). 

Drets i obligacions Els drets de propietat intel·lectual derivats del Projecte seran de titularitat compartida. 
Així mateix, els autors del treball s’establiran de mutu acord entre tots els 
professionals que hagin participat en el mateix. Per últim, el Projecte, sigui quin sigui 
el seu resultat serà objecte de publicació, anant aquestes despeses a càrrec dels 
investigadors responsables. 

Vigència conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es mantindrà en vigor fins el 
dia 31 de desembre de 2021, excepte que es resolgui de forma anticipada de mutu 
acord.No obstant això, el que ha estat exposat anteriorment al present Acord de 
Col·laboració es podrà prorrogar si així ho acorden de mutu acord les parts que 
intervenen. 

Modificacions  

Vigència 2 anys amb pròrrogues tàcites 

Modificacions Deroga el conveni del 6 de maig de 2015 ( exp. 4.6.73) 

Compliment 31-12-2021 

4.6.131. Encàrrec de gestió de l’IAS a l’IDI, amb els seus annexos, per a la realització 
del servei de radiodiagnòstic a l’IAS 
 

Data Conveni aprovat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Primera pròrroga aprovada pel Consell d’Administració del 20-12-2018 
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Parts signants Institut d’Assistència Sanitària   i Institut de Diagnòstic per a la imatge  

Objecte 
l’IAS encomana a l'lDl, que accepta, la prestació de serveis sanitaris de suport 
diagnòstic per la imatge i medicina nuclear per a l’IAS següents: 

Ressonància magnètica, TAC, angioradiologia, medicina nuclear, PET, 
radiodiagnòstic convencional, ecografia, mamografia, estereotaxia, 
telecomandament, ortopantomografia, densitometria, telediagnòstic, així com els 
que es puguin acordar per mutu acord, i que constin per escrit mitjançant addenda 
al present encàrrec de gestió. 

Drets i obligacions 
L’encàrrec de gestió per a l'any 2018 té un pressupost previst de 2.800.000 €, a 
pagar per part de l’IAS a l'lDl d'acord amb l’activitat prevista i les tarifes que consten 
a I'ANNEX I, que s’adjunta a l'encàrrec de gestió i formant part inseparable del 
mateix, sense perjudici de les regularitzacions anuals que es 

puguin fer en funció de l’activitat real del servei. 

Els imports de les tarifes seran considerats com els preus màxims que es podran 
aplicar durant la vigència de l’encàrrec de gestió, i només podran ser modificats si 
es presenten els corresponents estudis de costos que ho justifiquin; sempre que les 
modificacions siguin acordades per ambdues parts i es deixi constància per escrit. 

L’IDI assumirà els costos de consum elèctric, manteniment i altres associats en les 
despeses generades per l’IDI en la realització dels serveis pactats objecte del 
present encàrrec. 

Els resultats econòmics de l'IDI es destinaran a l'actualització de l'equipament i a 
les inversions que ambdues institucions considerin adients. 

 

Vigència 
El present encàrrec de gestió tindrà una durada d’un (1) any, a comptar de l’1 de 
gener de 2018 i podrà prorrogar-se anualment, de forma expressa i sempre que 
consti per escrit. 

Modificacions Primera pròrroga aprovada pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

Compliment 
Vigent fins el 31-12-2019. 

  

4.6.130  Conveni entre el Bisbat de Girona i l’IAS per a la prestació del servei 
d’assistència religiosa catòlica al Parc Hospitalari Martí i Julià. 

Data Aprovat pel Consell d’administració del 31 de maig de 2018 

Parts signants Bisbat de Girona - IAS 

Objecte La prestació del servei d’assistència religiosa catòlica al Parc Hospitalari Martí i Julià. 

Drets i obligacions IAS pagarà al Bisbat de Girona la quantitat anual de 37.825 €, 
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Vigència 4 anys a partir de la data de la seva vigència (1-06-2018 fins a 1-06-22) prorrogable 
expressament per un màxim de 4 anys més. 

Modificacions --------- 

Compliment Vigent fina l’1 de juny de 2022 i  prorrogable expressament per un màxim de 4 anys 
més. 

Exp. 4.6.130 BIS 

 

Conveni marc amb el SCS d’acord de contractació conjunta pels serveis de 
teràpies respiratòries a domicili (TRD) 

Data Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de gener de 2018 

Parts signants Servei Català de la Salut – IAS-  Entitats participades 

Objecte Constituir una acord de contractació conjunta pels serveis de teràpies respiratòries a 

domicili (TRD) 

Drets i obligacions Les parts es comprometen a licitar els serveis de TRD mitjançant la subscripció d’un 

acord marc, d’acord amb el model i característiques que es defineixen en el present 

conveni i en el plec de clàusules de l’esmentat acord marc.  

Vigència Les dues parts es reserven el dret a poder denunciar el conveni als 2 anys de la seva 

entrada en vigor i abans de l’inici del període de prorroga que s’estableix en l’Acord 

marc en cas que per circumstàncies prèviament no acordades s’alterin les condicions 

objectives d’aquest conveni. 

Modificacions  

Compliment Caduca el 31-12-2018. Prorrogable expressament pel 2019 

Exp. 4.6.129 Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i l’Institut d’Assistència 

Sanitària, per oferir atenció als infants, adolescents i les seves famílies des 

del centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) 

Data Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de gener de 2018 

Parts signants IAS- Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

Objecte Oferir atenció als infants, adolescents i les seves famílies des del centre de Salut 
Mental Infantojuvenil (CSMIJ)  

Drets i obligacions L’IAS es compromet a l’execució d’aquest servei d’atenció a la salut mental 
infantojuvenil, assumint totes les despeses que comporti la realització de les seves 
actuacions.  
 
El Consell Comarcal es fa responsable de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança 
de Responsabilitat Civil de les instal·lacions cedides. 

Vigència Per a l’any 2018, que es prorrogarà per anys successius mitjançant un acord exprés, 
si cap de les dues parts no ho denuncia amb dos mesos d’antelació, i sense que 
superi el màxim de quatre anys, incloses les pròrrogues.  

Modificacions  

compliment Caduca el 31-12-2018. Prorrogable expressament pel 2019 

Exp. 4.6.128 

 

Conveni marc de col·laboració entre el Banc de Sang i   Teixits,  

l’ Hospital Clínic de Barcelona i l’Institut d’Assistència Sanitària  
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Data 30 de novembre de 2.017.Aprovat pel Consell d’Administració del 30-11-2017 

Parts signants Banc de Sang i   Teixits, l’ Hospital Clínic de Barcelona i l’Institut d’Assistència 

Sanitària 

Objecte Promoció de la Donació de Teixits i Extracció de Teixits 

Drets i obligacions L’IAS percebrà com a contraprestació econòmica per la donació i extracció de teixits, 

recollides en  pacte segon lletres A i B (activitats de promoció de la donació i 

extracció) les contraprestacions econòmiques assenyalades en l’addenda  núm. 1 

(apartat a) d’aquest acord, les quals seran abonades per l’HCB, d’acord amb la 

corresponent factura que l’IAS presenti.  

Les tarifes i contraprestacions econòmiques dels productes i serveis que configuren 

aquest acord, es revisaran d’acord a les modificacions legals i/o tecnològiques  que 

s’estableixin per part de l’òrgan competent, i es subscriuran en les corresponents 

addendes a aquest acord, si escau.  

Vigència Del 30 de novembre de 2017  fins el 31 de desembre de 2018 i tindrà una vigència 

de quatre anys, prorrogables fins a quatre anys més per acord unànime i exprés de 

les parts. 

Modificacions Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6.127 

 

Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Universitat de Girona: 

Innovació i Formació i l’Institut d’Assistència Sanitària per a la realització de 

pràctiques en empreses  i institucions.  

Data 18 d’octubre 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 30-11-2017 

Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Parts signants Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació i l’institut d’assistència 

sanitària 

Objecte La realització de pràctiques en empreses / institucions. 

Drets i obligacions 
Desenvolupament de la formació pràctica dels alumnes del curs de referència 

sota el règim previst en aquest conveni i a través de les persones que designi 

acordarà el contingut i desplegament de les activitats de formació pràctica 

que es realitzaran, així com el nombre d'alumnes  que realitzaran aquestes 

pràctiques. 

Vigència Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Modificacions Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Exp. 4.6.126. Conveni de col·laboració interadministrativa entre IAS - Departament de Salut. 

Adscripció funcional d’un educador social. 

Data 28 de setembre de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de setembre 

de 2017 

Parts signants Secretaria de Salut Pública de Departament de Salut i l’IAS 

Objecte La reasignació funcional de l’educador social de Salut Mental de l’IAS al 

Departament de Salut per al programa de reduccions de danys. 

Drets i obligacions  

Vigència 3 Anys prorrogables a partir de la signatura de l’annex al contracte de treball del 

treballador. 

Modificacions Caduca el 28 de setembre de 2020 

Exp. 4.6.125 i 

4.6.124. 

Sense contingut 
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Exp. 4.6.123. Contracte d’arrendament de serveis de caràcter mercantil amb l’assegurança 

MAPFRE 

Data 1 de març de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de maig de 2017 

Parts signants MAPFRE - IAS 

Objecte Prestació d’assistència sanitària als assegurats de MAPFRE. 

Drets i 

obligacions 

D’acord amb les tarifes que s’inclouen en el conveni 

Vigència Indeterminada 

Modificacions Indefinit 

Exp. 4.6.122. 

 

Conveni entre l’IAS i el Banc de Sang i Teixits per a la cessió d’aparells de 

laboratori al BST per a la prestació del servei d’extracció de sang 

Data 28 de maig de 2015. Conveni original. 

Actualització del 16 de març de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de 

maig de 2017 

Parts signants IAS - BST 

Objecte Cessió per part de l’IAS d’aparetatge de laboratori al BST 

Drets i obligacions Cessió per part de l’IAS a títol gratuït i conservació dels mitjans cedits per part del 

BST 

Vigència En funció del conveni principal entre ambdues institucions del 28 de maig de 2015 

Modificacions ----------- 

Compliment Vigent 

 

Exps. 4.6.121 

a 4.6.120 

 

Sense contingut 

  

Exp. 4.6.119. 

 

Conveni entre l’IAS i l’ Hospital de Campdevànol per a la prestació del servei 

de neurologia per part de l’IAS. 

Data  30 de març de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 30 de març de 2017 

 16 de març de 2016  (derogat) 

Parts signants IAS -  Fundació Privada Hospital de Campdevànol, 

Objecte La prestació per l’IAS dels serveis assistencials propis de l’especialitat de neurologia, 

amb dedicació plena i exclusiva al centre durant 14 hores setmanals, en dos mòduls 

de 7 hores distribuïts de dilluns a divendres de comú acord i segons les necessitats 

del centre. 

 

Drets i obligacions L’IAS s’obliga a iniciar el servei sanitari a partir de la data d’inici d’aquest Conveni. 

L’import econòmic que devenga el servei sanitari amb càrrec a l’Hospital de 

Campdevànol és d’una quantia de 325,22€ euros/mòdul de 7h. Es detalla el cost a 

l’annex 1. 

Vigència A partir de la seva signatura i fins al 31 de març de 2018 

Modificacions Es deroga el conveni del 2003 i totes les seves pròrrogues. 

Compliment Caduca el 31 de març de 2018. 

Exp. 4.6.118. 

 

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels 

estudiants del Màster Universitari en psicologia general sanitària de la 

Universitat de Barcelona amb entitats col·laboradores.  

Data 18 de gener de 2017 

Parts signants  
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Objecte Pràctiques acadèmiques externes dels estudiants del Màster Universitari en 

psicologia general sanitària de la Universitat de Barcelona 

Drets i obligacions L’IAS tutoritzarà els alumnes del màster. 

Vigència 2017 en funció de la realització del màster 

Modificacions  

Compliment Caduca el 31-12-2017 en funció del màster 

Exp. 4.6.117. 

 

Conveni marc amb la Creu Roja per a la realització de pràctiques a la cuina de 

l’Hospital Sta. Caterina de persones amb risc d’exclusió social. 

 

Data 16 de gener de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 21 de febrer de 2017 

Parts signants IAS-Cruz Roja Española 

Objecte realització de pràctiques a la cuina de l’Hospital Sta. Caterina de persones amb risc 

d’exclusió social. 

 

Drets i obligacions IAS facilitarà la realització de les pràctiques a la cuina de l’Hospital Sta. Caterina per 

als alumnes de pràctiques d’ajudant de cuina. 

Vigència Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Modificacions Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Compliment Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Exp. 4.6.116. 

 

Conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’IAS per 

al desenvolupament en règim d’alternança i amb formació dual, el cicle 

formatiu en grau administració de sistemes informàtics en xarxa, 

desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i aplicacions web a l’Institut 

Montilivi de Girona 

Data 30 de gener de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 30 de febrer de 2017 

Parts signants Departament d’Ensenyament i IAS 

Objecte Pràctiques administratives amb formació dual en grau sistemes informàtic 

Drets i obligacions L’IAS s’obliga a l’estipulat a la clàusula segona del conveni i l’Institut Montilivi de 

Girona a l’establert a la clàusula tercera. 

Vigència Fins a la finalització del curs 2019 

Modificacions ----- 

Compliment Vigent fins a la finalització del curs 2019 

Exp. 4.6.115 

 

Conveni marc de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’IAS per 

al desenvolupament en règim d’alternança i amb formació dual en grau 

administratiu 

Data 30 de març de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 30 de febrer de 2017 

Parts signants Departament d’Ensenyament i IAS 

Objecte Pràctiques administratives amb formació dual en grau administratiu 

Drets i obligacions L’IAS s’obliga a l’estipulat a la clàusula segona del conveni i l’Institut Montilivi de 

Girona a l’establert a la clàusula tercera. 

Vigència Fins a la finalització del curs 2019 

Modificacions ----- 

Compliment Vigent fins a la finalització del curs 2019 

Exp. 4.6.114. Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.113. Conveni de modificació de tarifes amb l’assegurança Línea Directa.  
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Data  16-11-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 26 de gener de 2017 

 21-07-2014. Modificació de tarifes 

 03-08-2015. Annex 

 01-01-2016. Annex 

 16-11-2016. Modificació de tarifes. 

Parts signants IAS- Línia Directa 

Objecte Modificació de tarifes del conveni del 21 de juliol de 2014 

Drets i obligacions D’acord conveni 

Vigència Actual 

Modificacions Modifica  les tarifes del conveni del 21 de juliol de 2014. 

Compliment Vigent indefinit 

Exp. 4.6.112. 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Salt per a ús d’instal·lacions esportives  

Municipals per a usuaris de l’Equip d’Intervenció Precoç de Psicosis de  Salut 

Mental. 

Data 22 de desembre de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 22 de desembre 

de 2017 

Parts signants Ajuntament de Salt-IAS 

Objecte Utilització d’instal·lacions municipals a precari i a títol gratuït 

Drets i obligacions Drets d’ús a precari per l’IAS a títol gratuït 

Vigència Del 22 de desembre de 2016 fins el 15 de juny de 2017 

Modificacions --- 

Compliment Caducat el 15 de juny de 2017 

Exp. 4.6.111. 

 

Conveni amb l’Ajuntament de Salt per a ús d’instal·lacions esportives 

municipals per a usuaris de l’Hospital de dia d’adolescents de salut mental. 

Data 22 de desembre de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 22 de desembre 

de 2017 

Parts signants Ajuntament de Salt-IAS 

Objecte Utilització d’instal·lacions municipals a precari i a títol gratuït 

Drets i obligacions Drets d’ús a precari per l’IAS a títol gratuït 

Vigència Entre el 16 de setembre de 2016 i el 30 de juny de 2017. 

Modificacions -------- 

Compliment Caducat el 30 de juny de 2017 

Exp. 4.6.110 Annex al conveni docent IAS-UNED del 28-11-2012  

Data 15-11-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 17 de novembre de 2016 

Parts signants IAS - UNED Girona 

Objecte Comprovació de l’IAS del certificat individual negativa del Registre Central de 

delinqüents sexuals de no haver estat condemnat per  sentència ferma per algun 

delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que ha d’aportar l’estudiant. En cas que 

l'estudiant no compleixi aquest requisit, no podrà realitzar les pràctiques en aquesta 

entitat i serà comunicat aquest fet a la Universitat per al seu coneixement. 

 

Drets i obligacions L’IAS comprovarà la presentació i validesa del certificat. En cas contrari, no 

acceptarà l’alumne en pràctiques. 

Vigència Indefinida per ser un precepte penal d’obligat compliment 

Modificacions ---- 

Compliment Indefinit 

Exp. 4.6.109 Conveni IAS – IDIBGI - Hospital de Palamós per a la recerca sobre la mortalitat 
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 i demència en el marc del Registre de demència de Girona 

Data 28-11-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 17 de novembre de 2016 

Parts signants IAS, IDIBGI i la Fundació Hospital de Palamós 

Objecte Recerca sobre la mortalitat i demència en el marc del Registre de Demència de 

Girona 

Drets i obligacions L’Hospital de Palamós farà un primera recollida i elaboració de dades que 

traspassarà a l’IAS com a titular del registre de demències.  

L’IDIBGI les tractarà definitivament i elaborarà els resultats finals. 

 

Vigència 4 anys a partir de la seva aprovació (17-11-2016) amb una pròrroga de 4 anys més 

de forma expressa 

Modificacions --- 

Compliment Caduca el del 17-11-2020 

4.6.108 Conveni entre l’Ajuntament de Girona i l’IAS per a la prestació del per l’IAS del 

servei de ginecologia al Centre jove de salut de l’Ajuntament de Girona 

Data 1 de setembre de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 22 de setembre de 

2016 

Parts signants IAS – Ajuntament de Girona 

Objecte Prestació del servei de ginecologia al Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de 

Girona 

Drets i obligacions L’IAS aportarà el personal sanitari i l’Ajuntament pagarà el cost valorat en 17.500 € 

anuals 

Vigència Fins el 31 de desembre de 2016, prorrogable anualment 

Modificacions ------- 

compliment Vigent 

4.6.107 Conveni entre l’IAS i l’associació Brithis Benevolent Association Girona per a 

la realització de voluntariat a l’Hospital Sta. Caterina 

Data 28 de juliol de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de juliol de 2016. 

Parts signants IAS- Brithis Benevolent Association Girona 

Objecte Voluntariat dirigit a pacients de la Mancomunitat britànica ingressats  

a l’Hospital Sta. Caterina. 

Drets i obligacions Realització de voluntariat d’acord amb la reglamentació de l’hospital 

Vigència 1 any, prorrogable tàcitament 

Modificacions ---------- 

4.6.106  IAS – Fundació Hospital de Palamós. 

Data  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 1 de febrer de 2013  

 Pròrroga tàcita pel 2014 

 Pròrroga tàcita pel 2015 

 Pròrroga expressa pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de 

juny de 2016. 

Parts signants IAS – Hospital de Palamós 

Objecte Pròrroga pel 2016. Conveni de prestació per part de l'Hospital de Palamós de les 

proves de suport diagnòstic a les persones de la població que té assignada, a les 

quals els hagi sortit positiu la prova de cribatge. 
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Drets i obligacions L'IAS pagarà 260 € /pacient (o 110 € si no es fa colonoscòpia). Cost  

previst 95.000 € 

Vigència Caduca el 31-12-2019 

Modificacions  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

 El conveni original és de l’1 de febrer de 2013. Les pròrrogues del 2014 i del 

2015 han estat tàcites. Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració 

del 30 de juny de 2016.  

Exp. 4.6.105 Sense contingut 

  

Exp. 4.6.104. 

 

Pròrroga del conveni del 18-08-2014 entre la Federació Catalana de Futbol  i 

l’IAS per a la revisió mèdica d’esportistes. Derogat 

Data  Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

 3 de novembre de 2017 

 31-03-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 31de març de 2016 

Parts signants la Federació Catalana de Futbol  i l’IAS 

Objecte Revisió mèdica d’esportistes 

Drets i obligacions L’IAS farà les revisions mèdiques 

Vigència Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

Modificacions Modifica la clàusula quarta del conveni del 18-08-2014 i introdueix un nou 

clausulat sobre confidencialitat. 

Exp. 4.6.103 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.102 Conveni de col·laboració educativa entre IAS - Universitat Internacional de 

València. 

Data 1 de febrer de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de febrer de 2016 

Parts signants IAS - UIV 

Objecte Pràctiques d’estudiants màster universitari en psicologia general sanitària 

Drets i obligacions Realització de pràctiques d’estudiants 

Vigència Curs acadèmic 2015-2016 

Modificacions ---- 

Compliment Caducat el setembre de 2016 

 

Exp. 4.6.101 

 

Pròrroga conveni de col·laboració programa de promoció de la salut Facultat 

d’Infermeria - IAS 

Data 07-02-2013, conveni original 

25-02-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de febrer de 2016 

Parts signants IAS- Col·legi d’Infermeria de Girona 

Objecte Participacio del COIG en els programes de formació de la Salut de l’IAS 

Drets i obligacions El COIG abonarà a l’IAS 700 € anuals 

Vigència Porrogable tàcitament per anualitats 

Modificacions Primera pròrroga pel 2016. Conveni original de data 07-02-2013 

Compliment Vigent tàcitament 

Exp. 4.6.100 Conveni de pràctiques UDG-facultat d’Infermeria - IAS 
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Data 25-02-2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 25 de febrer de 2016 

02-02-2017.- Aprovat pel Consell del 21 de febrer de 2017. Nou annex econòmic al 

conveni del 25-02-2016 

Parts signants IAS - Universitat de Girona 

Objecte Pràctiques alumnes d’infermeria a l’IAS 

Drets i obligacions Fer possible les pràctiques per part de l’IAS i nomenament de tutors per als 

alumnes per part de la Universitat 

Vigència 1 any a partir de la seva signatura, prorrogable anualment de forma tàcita 

Modificacions Acord Consell del 21-02-2017 de nou annex econòmic al conveni del 25-02-2017 

Compliment Vigent tàcitament 

Exp. 4.6.99 Conveni marc ICS-IAS Codificació mèdica 

Data  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

 10 de març de 2016, aprovat pel Consell d’Administració del 25 de febrer de 

2016  

Parts signants ICS Girona - IAS 

Objecte Addenda al Text Refòs del conveni marc ICS Girona – IAS de creació del  servei 

unificat de codificació mèdica 

Drets i obligacions Prestacions reciproques de personal i recursos 

Vigència 31-12-2019 

Modificacions Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2018 

Compliment Caduca el 31-12-2019 

Exp. 4.6.98. Conveni marc ICS Girona – IAS de creació del  servei unificat d’anatomia 

patològica i pròrrogues ( Aliança estratègica ICS-IAS) 

Data  Conveni: 2 de gener de 2016 

 Acord addicional: 25 de febrer de 2016  

 Primera pròrroga aprovada pel Consell d’Administració del 28 de setembre de 

2017 

 Segona pròrroga: Per acord del Consell del 26 de juliol de 2018 

 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte Creació del servei unificat d’anatomia patològica 

Drets i obligacions Coordinació recíproca i aportació de recursos. 

Vigència 2016, amb pròrrogues anuals expresses. 

Primera pròrroga: fins al 31-12-2017 

Segona pròrroga: Per acord del Consell del 26 de juliol de 2018 

Modificacions  Primera pròrroga: Per acord del Consell d’Administració del 28 de 

setembre de 2017. Data de la pròrroga: 27 de juliol de 2017 

 Segona pròrroga: Per acord del Consell del 26 de juliol de 2018 

Compliment Caduca el 31 de desembre de 2018 (segona pròrroga) 

Exp. 4.6.97 Sense contingut 

  

Exp. 4.6.96 Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i l’IAS per a la prestació de serveis 

assistencials d’emergència, d’acord amb el SEM, per accidentats i malalts crítics  

in situ i el trasllat assistit interhospitalari de malalts crítics.  

 



Parc Hospitalari Martí i Julià 
Àrea Jurídica 

Edifici  els Til·lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 /F. 972 182 575 
www.ias.cat 

1
1 

 

 

Data  1 de juliol de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 27 de juliol de 2017 

 25 de juny de 2013 (derogat) 

 01 de febrer de 2016  (derogat). Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de 

febrer de 2016 

Parts signants SEM-IAS 

Objecte La prestació de serveis assistencials d’emergència, d’acord amb el SEM, per 

accidentats i malalts crítics  in situ i el trasllat assistit interhospitalari de malalts crítics.  

Drets i obligacions L’IAS s’obliga a realitzar prestació de serveis assistencials d’emergència d’acord amb 

les indicacions del Centre Coordinador Sanitari del SEM (d’ara endavant CECOS). 

Als efectes d’aquest conveni, s’entén per serveis assistencials d’emergència, 

l’assistència prestada als accidentats i malalts crítics  in situ i el trasllat assistit 

interhospitalari de malalts crítics. SEM abonarà a l’IAS una facturació anual  màxima de 

636.556,92€ aplicant-se la proporcionalitat que procedeixi en relació a l’import a 

facturar en funció de la data d’inici de la prestació del servei. 

Vigència  

La seva vigència s’iniciarà el dia de la seva signatura - el 27 de juliol de 2017 i 

s’estendrà durant un període de  quatre anys, fins el 27 de juliol de 2021. 

Arribada aquesta data, el conveni s’entendrà tàcitament prorrogat si no es denuncia 

per cap de les parts mitjançant comunicació fefaent amb tres mesos d’anticipació al 

seu venciment o al de les seves pròrrogues. Les pròrrogues seran per anys naturals 

essent la durada màxima del conveni de sis anys, fins el 27 de juliol de 2027 

fins el 27 de juliol de 2021. 

 

Modificacions Aquest conveni deroga l’anterior de data 1 de febrer de 2016,  el qual va ser 

aprovat pel Consell del 28 de gener de 2016, el qual així mateix va derogar el 

conveni del 25 de juny de 2013. Antic expedient 4.6.97. 

Exp. 4.6.95. Conveni marc d’aliança estratègica ICS-IAS del 2 de gener de 2016. 

Modificació de la clàusula tercera. UCI com a servei assistencial que donarà 

servei a l’IAS. 

Data  31 de maig de 2018. Aprovat pel Consell d’Administració del 31 de maig de 2018 la 

modificació de la clàusula tercera per inclusió del servei de reumatologia com a servei 

no troncal. 

 27 d’abril de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 27 de juliol de 2017 

 02 de febrer de 2016, aprovat pel Consell d’Administració del 28 de gener de 2016 ( 

derogat) 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte  Modificació de la clàusula tercera per inclusió del servei de reumatologia com a servei 

no troncal. 

 Modificació de la clàusula tercera del conveni marc, per la adició del servei 

mèdic no troncal de medicina-UCI, com a servei assistencial de l’ICS que dona 

servei a l’IAS. 

 

Drets i obligacions  

 El Servei mèdic de reumatologia passarà a ser de titularitat de l’Hospital Josep 

Trueta, que donarà servei a l’Hospital Sta. Caterina com a servei mèdic no 

troncal. 
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 El servei mèdic de l’Hospital Josep Trueta de medicina intensiva UCI donarà 

servei a l’Hospital Sta. Caterina. 

Vigència Indefinida 

Modificacions Modificació del 31 de maig de 2018 

Modifica la Clàusula tercera del conveni marc ICS-Girona – IAS 27 d’abril de 2017 

 

  

Exp. 4.6.94. Càtering per a domicili. IAS-Consorci de Benestar Social Gironès - Salt - 

Ajuntament de Salt.  

Data  Nou conveni del 7 de novembre de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració 

del 20 de desembre de 2017. Vigència pel 2017 

 Conveni original: 1 de novembre de 2014 Derogat. 

 21 d’octubre de 2015. Vigent de l’1-10-2015 fins al 31-12-2015. Aprovat pel 

Consell del 17 de desembre de 2015. Derogat 

 11 de març de 2016. Vigent fins el 31-12-2016 Aprovat pel Consell del 31-03-

2016 Derogat 

  2018 aprovada pel Consell d’Administració del 27 de setembre de 2018 

Parts signants IAS - Consorci de Benestar Social Gironès - Salt - Ajuntament de Salt 

Objecte Pròrroga del conveni de l’1-11-2014 per a l’elaboració de càtering per a domicili per 

a persones amb exclusió social 

Drets i obligacions L’IAS elaborarà 10 menús com a contribució social 

Vigència 31-12-2018 

Modificacions  Conveni original: 1 de novembre de 2014 Derogat. pel nou conveni aprovat en el 

Consell d’Administració del 20-12-2017 

 21 d’octubre de 2015. Vigent de l’1-10-2015 fins al 31-12-2015. Aprovat pel 

Consell del 17 de desembre de 2015 Derogat. 

 11 de març de 2016. Vigent fins el 31-12-2016 Aprovat pel Consell del 31-03-

2016 Derogat. 

 2018 aprovada pel Consell d’Administració del 27 de setembre de 2018 

Compliment Vigència 2017. Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6.93 

 

Conveni marc, entre l’IAS i la Universitat de Vic – UVIC- per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes. Realització màster universitari en 

psicologia general sanitària 

Data  2 de febrer de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 21de febrer de 

2017 

 19 de febrer de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 26-05-2016 

Parts signants IAS- UVIC 

Objecte Realització de pràctiques acadèmiques externes a l’IAS 

Drets i obligacions Nomenament de tutor i formació pràctica a càrrec de l’IAS 

Vigència Del 19 de febrer de 2016 fins al 15 de setembre de 2016, prorrogable tàcitament 

Modificacions Annex del 2 de febrer de 2017. Aprovat pel Consell del 21 de febrer de 2017. 

L’establiment de la contraprestació econòmica de l’UVIC a l’IAS per la tutorització de 

les pràctiques dels alumnes del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària. 

L’IAS tutoritzarà els alumnes d’aquest màster. L’UVIC pagarà la quantitat de 390 € 

per cada alumne del màster que faci les pràctiques a l’IAS. Vigent fins que duri el 

màster 

Compliment Prorrogat tàcitament 
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Exp. 4.6.93 bis. IAS- Laboratorios Lilly 

Data 17-12-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 17 de desembre de 2015 

Parts signants Laboratorios Lilly-IAS 

Objecte Elaboració d’informes  

Drets i obligacions L’IAS elaborarà 3 informes durant el 2016 a canvi d’una retribució econòmica 

Vigència 2016 

Modificacions -- 

Compliment Caducat  el 31-12-2016 

 ICO- IAS 

Exp. 4.6.92.0. Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’IAS Hematologia oncològica 

Data  1 de juliol de 2014 conveni inicial 

 Primera pròrroga: Aprovada pel Consell del 17-12-2015 

 Segona pròrroga: Aprovada pel Consell del 31-03-2016 

 Tercera pròrroga: Aprovada pel Consell del 27-07-2017 

 Quarta pròrroga: Aprovada pel Consell del 28-08-2018 

Parts signants ICO-IAS 

Objecte Pròrroga del conveni de l’1 de juliol de 2014 

Drets i obligacions Col·laboració conjunta en atenció oncològica i hematològica dels pacients de la seva 

població de referència, comptant amb recursos i estructura de l’IAS. 

Vigència Per tot l’any 2018, des de l’1 de gener fins el 31 de desembre, amb possibilitat de 

prorrogar de manera expressa i en cas de mutu acord entre les parts. 

 

Modificacions Primera pròrroga: Aprovada pel Consell del 17-12-2015 

Segona pròrroga: Aprovada pel Consell del 31-03-2016 

Tercera pròrroga: Aprovada pel Consell del 27-07-2017 

Quarta pròrroga: Aprovada pel Consell del 28-06-2018 

Compliment Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6.92.1. ICO-IAS Hematologia no oncològica 

Data  01-11-2016. Resolució de gerència de l’IAS 

 26-07-2018. Primera pròrroga aprovada pel Consell d’Administració. 

 

Parts signants ICO-IAS 

Objecte Coordinació no assistencial en hematologia no oncològica 

Drets i obligacions IAS pagarà a l’ICO 12.00 € anuals pels serveis d’hematologia no oncològica 

Vigència De l’1 – 11-2016 fins al 31 -12-2016  prorrogable 

Modificacions Primera pròrroga: Fins el 31-12-2018. Aprovat pel Consell en la sessió del  

26 de juliol de 2018 

 

Compliment Vigent 

 Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6. 91. IAS – Fundació Blanquerna.  Pràctiques del màster de psicologia general 

sanitària 

Data 2 d’octubre de 2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 26-11-2015 

Parts signants IAS-Fundació Blanquerna 

Objecte Pràctiques del màster de psicologia general sanitària  

Drets i obligacions Pràctiques acadèmiques 
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Vigència Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Modificacions ------ 

compliment Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Exp. 4.6.90. IAS – Departament d’Interior. Pràctiques psiquiatria forense. 

Data 22-10-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 24 de setembre de 2015. 

Parts signants Departament d’Interior-IAS  

Objecte Realització de pràctiques de psiquiatria forense als centres de la Xarxa de salut 

Mental 

Drets i obligacions Aportació d’instal·lacions i professionals per a la realització de les pràctiques. 

Vigència 2 anys amb pròrrogues tàcites 

Modificacions Deroga el conveni del 6 de maig de 2015 ( exp. 4.6.73) 

Compliment Derogat pel Consell d’Administració del 25-10-2018 

Exp. 4.6.89 IAS - Consorci de Salut del  Maresme i La Selva. Registre del Càncer de còlon.  

Data  Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 22-10-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 24 de setembre de 2015 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 

Parts signants IAS- Consorci del Maresme – La Selva 

Objecte Elaboració del registre del càncer de Colon per a la zona del Maresme – La Selva. 

Drets i obligacions La Corporació realitzarà les proves de colonoscòpia 

Vigència  Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 2015, amb pròrrogues expresses 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 

Modificacions ------ 

Compliment Caducat el 31-12-2018 

Exp. 4.6.88 IAS - Ajuntament de Girona. Col·laboració amb el centre d’acolliment 

municipal “ La Sopa” en matèria de Toxicomanies i salut mental. 

Data 22-10-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 24 de setembre de 2015 

Parts signants IAS-Ajuntament de Girona 

Objecte Col·laboració amb el centre d’acolliment municipal “ La Sopa” en matèria de tox 

Toxicomanies i salut mental. 

Drets i obligacions L’IAS aporta un professional a temps parcial 

Vigència De l’01-01-2015 fins a l’01-01-2018, prorrogable tàcitament fins a l’01-01-2021 

Modificacions Aquest conveni deroga expressament el conveni de data 01-01-2007 

Compliment Vigent fins a l’01-01-2021. 

Exp. 4.6.87 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.86. IAS – IDIBGI.  Investigació 

Data  17-11-2014 ( annex derogat) 

 24-09-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 24 de setembre de 2015 

Parts signants IAS-IDIBGI 

Objecte Modificació annex conveni del 17-11-2014 

Drets i obligacions Col·laboració en activitats d’investigació 

Vigència Del 17-11-2014 fins al 18-11-2017 prorrogable automàticament per 3 anys. 
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Modificacions Es deixa sense efecte l’annex del conveni del 17-11-2014, el qual queda substituït 

per un nou annex. 

Compliment Vigent fins al 18-11-2020. 

Exp. 4.6.85. ICS-IAS. Central de trucades telefòniques. 

Data  28 de juny de 2018. Ratificació de la pròrroga pel 2018 per acord del Consell 

d’Administració del 28 de juny de 2018. 

 25 de gener de 2018. Prorrogat pel 2018 per acord del Consell del 25 de gener 

de 2018 

  

 22 de juny de 2017. Prorrogat pel 2017 per acord del Consell del  28 de 

setembre de 2017. 

 Pròrroga pel 2016 per acord del Consell del 30 de juny de 2016 

 21 de setembre de 2015, per acord del Consell del setembre de 2015 

 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte Utilització per  l’IAS del programa de trucades telefòniques de l’ICS 

Dretsi obligacions Ús del servei de central de trucades de l’Institut Català de la Salut, i optimitzant 

alhora  l’eina de l’eCAP en la programació i registre de les visites que pugui 

sol·licitar mitjançant aquest servei la ciutadania. 

Vigència Conveni inicial: Del 24 de setembre de 2015 i fins al 31 de desembre de 2015 i es 

podrà prorrogar expressament d’any en any. 

Prorrogat pel 2016 per acord de Consell del 26 de maig de 2016 

Prorrogat pel 2017 per acord del Consell del  28 de setembre de 2017. 

Prorrogat pel 2018 per acord del Consell del 25 de gener de 2018. 

Modificacions  

Compliment Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6.84. IAS - Fundació Salut Empordà. Desenvolupament del programa de cribatge de 

càncer de còlon a l’Alt Empordà 

Data  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 3 d’agost de 2015 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 

Parts signants IAS-Fundació Salut Empordà 

Objecte Desenvolupament del programa de cribatge de càncer de còlon a l’Alt Empordà 

Drets i obligacions Col·laboració recíproca en l’elaboració del programa 

Vigència Caduca: 30 de juny de 2018 

Modificacions ---- 

Compliment  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 

Caduca: 30 de juny de 2019 

Exp. 4.6.83. IAS – Ajuntament de Riudellots pel CAP de Riudellots. 
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Data  30 de setembre de 2017 (vigent). Aprovat pel Consell del 28 de setembre de 

2017 

 15 de maig de 2017 (derogat) 

 24 de setembre de 2015 (derogat) 

 2 de maig de 2005 (derogat) 

 

Parts signants IAS- Ajuntament de Riudellots 

Objecte Prestació de serveis per l’Ajuntament al CAP de Riudellots. 

Drets i obligacions IAS pagarà a l’Ajuntament 11.967’97 € 

Modificacions  

Vigència Caduca el  30-09-2019, amb pròrrogues expresses bianuals. 

Exp. 4.6.82.  

 

Conveni de col·laboració docent per a la  implantació del mètode Lean a 

l’Hospital La Vall d’Hebrón i pròrrogues 

Data  Tercera pròrroga: Consell del 26 de gener de 2017 ( de l’01-01-2017 al 30-06-

2017) 

 Segona pròrroga: Aprovada pel Consell del 22 de desembre del 2016 (de l’01-

07-2016 al 31-12-2016) 

 Primera pròrroga: Consell d’Administració del 30 de juny de 2016  

      (de l’1-01-2016 al 30-06-2016) 

Actualment sense continuitat per voluntat de les parts. 

 

Parts signants ICS (Vall d’Hebron- IAS) Del 24-09-15 fins al 31-12-15 prorrogable per 6 mesos 

Objecte Aprovació inicial: Consell d’Administració del 24 de setembre de 2015 (del 24-09-

2015 al 31-12-2015) 

 

Drets i obligacions Col·laboració docent per a la implantació del mètode Lean a l’Hospital La Vall  

d’Hebrón 

Modificacions --- 

compliment De l’01 de gener de 2017 al 30 de juny de 2017. 

Vigència Caducat per mutu acord el 30 de juny de 2017 

Exp. 4.6.81. 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona, la Comunitat 

Terapèutica del Maresme Serveis Salut  Mental SCCL, l’Institut d’Assistència 

Sanitària, la Fundació Drissa i la Universitat de Girona,  per al 

desenvolupament del projecte de suport a la xarxa d’atenció a la salut mental 

de Bluefields en el marc de les activitats vinculades a l’agermanament Girona 

- Bluefields (Nicaragua) 

Data 26 de juliol de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 27 de juliol de 2017 

 

Parts signants l’Ajuntament de Girona, la Comunitat Terapèutica del Maresme Serveis Salut  

Mental SCCL, l’Institut d’Assistència Sanitària, la Fundació Drissa i la Universitat de 

Girona,   

Objecte Establir els termes de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona (en endavant 

l’Ajuntament), la Comunitat Terapèutica del Maresme Serveis Salut Mental SCCL 

(en endavant Comunitat Terapèutica del Maresme), l’Institut d’Assistència Sanitària 

(en endavant IAS), la Fundació Drissa i la Universitat de Girona, per desenvolupar 

conjuntament el projecte de Suport a la Xarxa d’Atenció a la Salut Mental al 
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municipi de Bluefields, en el marc de les activitats vinculades a l’agermanament 

solidari entre la ciutat de Girona i Bluefields, municipi de la República de Nicaragua 

Drets i obligacions L’IAS assumeix els següents compromisos: 

a) Proporcionar personal tècnic per acompanyar i donar suport als diferents 

serveis del CAPS i de la Xarxa d’atenció a la salut mental de Bluefields durant 

el període pactat amb la resta d’actors que intervenen en el desenvolupament 

del projecte. 

b) Oferir els recursos tècnics necessaris per al bon desenvolupament de les 

activitats. 

c) Vetllar per a la participació d’altres agents i entitats en les accions previstes en el 

programa anual. 

d) En cas que es faci difusió de l’activitat o servei, es farà constar que es realitza 

en col·laboració amb l’Ajuntament de Girona i s’inclourà el seu logotip i el de 

les altres entitats col·laboradores. 

e) Elaborar una memòria narrativa i econòmica de les accions realitzades en el 

marc del present conveni. 

 

L’Ajuntament de Girona es compromet a transferir la quantitat de dinou mil euros 

(19.000,00 €) per al desplegament d’aquest conveni, dels quals 6.000,00 € seran 

destinats a la Comunitat Terapèutica del Maresme, 5.000,00 € a l’IAS, 3.000,00 € a 

la Fundació Drissa i 5.000 a la Universitat de Girona. 

Vigència De l’1 de maig de 2017 al 30 d’abril de 2018. 

Modificacions Fins el 30 d’abril de 2018 

Exp. 4.6.80 IAS – Departament de Governació – Departament de Salut . Assistència 

religiosa. 

Data 23-07-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 18 de juny de 2015 

Parts signants IAS – Departament de Governació i Relacions Institucionals – Departament de 

Salut – Consell Evangèlic de Catalunya. 

Objecte Garantir el dret d’assistència religiosa als malats evangèlics. 

Drets i obligacions Garantia del dret d’assistència religiosa 

Vigència Fins al 31-12-2016, prorrogable per mutu acord. 

Modificacions ------ 

Compliment Caducat el 31-12-2016, prorrogable per mutu acord 

Exp. 4.6.79 IAS – Departament de Benestar i Família. Llar Residència i amb suport  

Data 06-07-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 18 de juny de 2015 

Parts signants IAS – Departament de Benestar i Família  

Objecte Finançament de 29 places de llar residència i 39 places de llar amb suport per a 

persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental 

Drets i obligacions Finançament i prestació del servei de residència a pacients de salut mental 

Vigència A partir de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2015, si bé podrà ser prorrogat 

amb pròrrogues expresses per anys successius fins a l’any 2030 per acord 

d’ambdues parts, 

Modificacions ----- 

Compliment Ara transformat en encàrrec de gestió 

Exp. 4.6.78 Sense contingut 
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Exp. 4.6.77. IAS – Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona 

Data 18-06-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 18 de juny de 2015 

Parts signants IAS – Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona 

Objecte Difusió i utilització del Palau de Congressos. 

Drets i obligacions L’IAS difondrà la utilització del Palau de Congressos i la Fundació cedirà espais a 

l’IAS 

Vigència Fins al 31 de desembre de 2016, essent prorrogable previ acord per ambdues 

parts. 

Modificacions ---- 

Compliment Caducat el 31 de desembre de 2016 

Exp. 4.6.76 IAS – Servei Català de la Salut. Compres unificades 

Data 28-05-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de maig de 2015 

Parts signants IAS – Servei Català de la Salut. 

Objecte Aliança estratègica. Adhesió al conveni marc de col·laboració entre les entitats 

participades pel Catsalut i la Generalitat de Catalunya al sector de la salut, amb 

l’objecte d’establir una aliança estratègica en matèria de compres i serveis no 

assistencial. 

Drets i obligacions Col·laboració estable en matèria de compra conjunta entre les entitats participants 

que els permeti aplicar estratègies de contractació pública agregada. 

Vigència Indefinida a partir del 28-05-2015, data de l’aprovació pel consell d’administració i 

adhesió al Catsalut. 

Modificacions ------ 

Compliment Vigència indefinida 

Exp. 4.6.75 IAS – Universitat de Girona pràctiques estudiants 

Data 05-05-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de maig de 2015 

Parts signants IAS – Universitat de Girona 

Objecte Dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiant en els camps 

dels estudis oficials que ofereix la Universitat de Girona, tal com es determina en els 

plans d’estudis respectius. 

Drets i obligacions L’IAS  es compromet a facilitar la realització de les pràctiques en la seva entitat. 

Vigència 1 anys a partir de la seva signatura – 28 de maig de 2015, prorrogable tàcitament per 

anys. 

Modificacions ------ 

Compliment Vigent tàcitament 

Exp. 4.6.74 IAS – Hospital d’Olot. Cessió d’espais a l’IAS 

Data  Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 28-05-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de maig de 2015 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 

Parts signants IAS – Hospital d’Olot 

Objecte Cessió d’ús d’espais a l’IAS per a la prestació del servei de salut mental 

I drogodependències a la Garrotxa. 

Drets i obligacions L’Hospital d’Olot cedeix els espais i l’IAS abona el cost de 95.985 € anuals  

Vigència 1 any a partir de l’1 de febrer de 2015, amb pròrrogues expresses anuals. 

Modificacions Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

 

Compliment Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016. 



Parc Hospitalari Martí i Julià 
Àrea Jurídica 

Edifici  els Til·lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 /F. 972 182 575 
www.ias.cat 

1
9 

 

 

Caduca el 31-12-2018 

Exp. 4.6.73 Sense contingut. 

  

  

Exp. 4.6.72 

 

Encàrrec de gestió del 28 de maig de 2015 amb el Banc de Sang i Teixits de 

l’encàrrec de gestió de medicina transfusional i subministrament de 

components sanguinis i hemoderivats. 

Data  20 de desembre de 2018. Aprovada pel Consell d’Administració la pròrroga pel 

2018 

 30 de març de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 21 de febrer de 

2017. Pròrroga pel 2017  

 1 de febrer de 2017. Modifica l’addenda de l’1 de maig de 2016 

 2016. Addenda aprovada pel Consell d’Administració del 30 de juny del 2016 i 

pròrroga del conveni pel 2016. 

 28 de maig de 2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de maig de 2015 

Parts signants IAS-BST 

Objecte Pròrroga pel 2018  

Drets i obligacions Cost per a l’IAS: 

2016 Addenda:181.016,- €       

2016 Cost total: 501.693’34 

Vigència 2018 

Modificacions Derogat el conveni de data 18-09-2004 entre l’IAS i el Centre de Transfusions i Banc 

de Teixits. 

Compliment Caduca el 31-12-2018  

Exp. 4.6.71 IAS - Hospital de Palamós. Conveni de confidencialitat 

Data 28-05-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del 28 de maig de 2015 

Parts signants IAS-Hospital de Palamós 

Objecte Confidencialitat en el tractament de les dades del “Fitxer Pacients” titularitat de la 

Fundació Hospital de Palamós per part dels/les professionals adscrits  al REDEGI de 

l’Institut d’Assistència Sanitària. 

Drets i obligacions L’IAS s’obliga i compromet a informar als/les professionals amb accés autoritzat al 

“Fitxer Pacients” que l’accés a la informació de pacients que no responguin a la 

justificació que s’ha deixat explicitada no està permesa i pot comportar 

responsabilitats penals, civils i/o administratives.  

Vigència Vigència indefinida 

Modificacions --- 

Compliment Vigència indefinida. 

Exp. 4.6.70 ICS – IAS. Implantació de l’ECAP 

Data 05-03-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes d’abril de 2015 

Pròrroga indefinida per acord del Consell del 30 de maig de 2016 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte Pròrroga i modificació per a l’any 2015 del conveni del 17 de juliol del 2013 per 

regular la implantació i utilització de l’eina ECAP per l’atenció primària de l’IAS. 

Drets i obligacions L’IAS pagarà a l’ICS 36.299’85 €  

Vigència 2015, prorrogable anualment de forma expressa. 

Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 2016 per 

temps indefinit. 



Parc Hospitalari Martí i Julià 
Àrea Jurídica 

Edifici  els Til·lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 /F. 972 182 575 
www.ias.cat 

2
0 

 

 

Modificacions ---- 

Compliment Indefinit  

Exp. 4.6.69 Conveni de constitució d’una aliança estratègica per la utilització d’un 

laboratori en comú entre l’ 

 – IAS – Hospital de Campdevànol i pròrrogues. 

Data 19-03-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes d’abril de 2015. 

Primera pròrroga pel 2015: aprovada pel Consell del 22-10-2015 

Segona pròrroga pel 2016: aprovada pel Consell del 30-06-2016 

Tercera pròrroga pel 2017: Aprovada pel Consell del 28-09-2017. 

Quarta pròrroga pel 2018: Aprovada pel Consell del 27-09-2018 

Parts signants ICS-IAS - Hospital de Campdevànol 

Objecte Constitució d’una aliança estratègica per la utilització d’un laboratori en comú 

Drets i obligacions El cost assumit per l’IAS és de 170.363’75 €.  

Per al 2018 el cost pe a l’IAS és de 1.405.292’32 euros. 

Vigència  

Modificacions Primera pròrroga pel 2015: aprovat pel Consell d’Administració del 22 d’octubre de 

2015. Import a càrrec de l’IAS: 104.674’16 € 

Segona pròrroga pel 2016: Aprovat pel Consell d’Administració del 30 de juny de 

2016. Import a càrrec de l’IAS: 336.329 € 

 

Prorrogat pel 2017 per acord del Consell d’Administració del 28 de setembre de 2017 

Quarta pròrroga pel 2018 aprovadda pel Consell del 27 de setembre de 2018 

Compliment Fins el 31 de desembre de 2018, prorrogable anualment de forma expressa 

Exp. 4.6.68 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.67 Conveni IAS-Fundació Universitat de Girona del 26 de març de 2015 per 

l’elaboració del registre del càncer de mama. Pròrrogues  

Data Conveni del 26 de març del 2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de 

març de 2015  

Prorrogat pel 2016 aprovada pel consell d’administració del 28-01-016 

Prorrogat pel 2017 pel Consell d’Administració del 21 de febrer de 2017  

Prorrogat pel 2018 i 2019 pel Consell del 22 de febrer de 2018. 

Parts signants IAS-Fundació Universitat de Girona 

Objecte Estudi del càncer de mama 

Drets i obligacions L’IAS finança el cost de l’estudi valorat en 11.000 € anuals 

Vigència Pròrroga del 2017  

Prorrogat pel 2018-2019 

Modificacions Pròrrogues del 2016 a 2019 

Compliment Caduca 31-12-2019 

Exp. 4.6.66 

 

Conveni entre la FEM  i l’IAS del 28 de maig de 2015 Segona modificació de la 

clàusula segona  

Data  27 de març de 2015. Derogat. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de 

març de 2015. 

 31 de març de 2016. Aprovat pel Consell d’Administració del 31 de març de 

2016 

Parts signants FEM - IAS 
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Objecte Cessió d’ús compartir d’un local al sociosanitari 

Drets i obligacions Utilització compartida d’un local al sociosanitari 

Vigència Fins al 2020 

Modificacions 1r. Conveni: 27-03-2015. Derogat 

2n. Conveni:18-06-2015. Vigent 

Modificació de la clàusula segona del segona conveni del 18-06-2015 

Compliment Vigent fins al 2020 

Exp. 4.6.65 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.64 IAS – Associació Família i Salut Mental Girona – Federació Salut Mental de 

Catalunya. Desenvolupament del projecte “Activa’t” per la salut mental 

Data 17-03-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de març de 2015. 

Parts signants IAS – Associació Família i Salut Mental Girona – Federació Salut Mental de 

Catalunya. 

Objecte Desenvolupament del projecte “Activa’t” per la salut mental 

Drets i obligacions Col·laboració recíproca per al desenvolupament del projecte 

Vigència Renovació anual expressa 

Modificacions --- 

compliment Indefinit 

Exp. 4.6.63 ICO-IAS.  Projecte sense fum 

Data 26-03-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de març de 2015. 

Parts signants ICO-IAS 

Objecte Aconseguir un centre lliure de tabac a través del “projecte sense fum”, que formi 

part de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. 

Drets i obligacions L’ Institut d’Assistència Sanitària es compromet a realitzar les enquestes de 

prevalença de consum de tabac i d’autoavaluació del “projecte sense fum” i 

l’Institut Català d’Oncologia es compromet a analitzar aquestes enquestes incloent 

les comparacions amb la resta de centres de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense 

Fum.   

Vigència Del 26-03-2015 al 26-03-2016, prorrogable anualment de forma tàcita 

Modificacions --- 

Compliment Vigent tàcitament 

Exp. 4.6.62 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.61 ICASS-IAS. Finançament del mòdul social d’11 de places de la Unitat 

d’Hospitalització Psiquiàtrica UHEDI de l’Hospital Sta. Caterina. 

Data 01-12-2014, acord del Consell del març de 2015 

Actualment són gestió d’encàrrec. 

Parts signants ICASS-IAS 

Objecte Finançament del mòdul social d’11 de places de la Unitat d’Hospitalització 

Psiquiàtrica UHEDI de l’Hospital Sta. Caterina. 

Drets i obligacions Finançament a càrrec de l’ICASS per un import de 269.767’85 € 

Vigència 2015, prorrogable anualment de forma expressa fins al 2030 

Modificacions Actualment s’han reconvertit en convenis de gestió per encàrrec.  

Compliment Ara convertit en gestió d’encàrrec. 



Parc Hospitalari Martí i Julià 
Àrea Jurídica 

Edifici  els Til·lers 
C/ Doctor Castany, s/n 
17190 Salt (Girona) 
T. 972 189 000 /F. 972 182 575 
www.ias.cat 

2
2 

 

 

Exp. 4.6.60 Conveni de col·laboració entre Mutuam i l’IAS.   

Data  14 de febrer de 2017. Aprovat pel Consell d’Administració del 21 de febrer de 

2017 

 28 de gener de 2015, acord del Consell del març de 2015 

 20 de novembre de 2013. 

Parts signants Mutuam-IAS 

Objecte Establir les bases de la col·laboració entre  l’IAS i Mutuam per al desenvolupament 

d’un model d’atenció psicosocial d’acord amb el programa per a l’atenció integral a 

persones amb malalties avançades de l’Obre Social “La Caixa” que ofereixi a 

diversos col·lectius un conjunt de recursos i instruments que facilitin el seu treball 

diari en el camp de l’atenció al malalt i a la seva família. 

Drets i obligacions Mutuam vetllarà per la cooperació entre el seu equip d’atenció psicosocial (psicòleg) i 

l’equip de l’IAS del que depenguin els pacients en situació de malaltia de malaltia 

avançada, facilitant el seu accés i promovent la seva integració. 

Vigència 2017 prorrogable anualment tàcitament 

Modificacions El conveni inicial és del 20 de novembre del 2013 amb actualitzacions del 2015 i 

2017 

Compliment Prorrogable tàcitament 

Exp. 4.6.59 Conveni marc ICS-IAS. Coordinador Cardiologia 

Data 11-12-2014. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de febrer de 2015. 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte Addenda al conveni CIMS ICS-IAS per a la contractació del Dr. Gabriel Vázquez 

Oliva com a coordinador funcional dels serveis assistencials de cardiologia. 

Drets i obligacions El cost de la contractació anirà a càrrec de l’ICS 

Vigència Indefinit 

Modificacions ---- 

Compliment Indefinit 

Exp. 4.6.58 Conveni marc ICS-IAS. Estructura directiva conjunta. 

Data 10-02-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de febrer de 2015. 

Parts signants ICS-IAS 

Objecte Addenda al conveni d’aliança estratègica del 18 d’abril de 2013 per a la 

implementació del projecte CIMS d’estructura directiva comuna de l’Aliança 

estratègica IAS – Hospital Josep Trueta. 

Drets i obligacions El cost global dels càrrecs directius comuns serà sufragat a parts iguals   per cada 

entitat. 

 

Vigència Indefinida, en funció del conveni març d’aliança estratègica 

Modificacions ---------- 

compliment Indefinit 

Exp. 4.6.57 IAS - Voluntariat de suport en la sol·litud 

Data 16-02-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de febrer de 2015. 

Parts signants IAS - Voluntariat de suport en la sol·litud 

Objecte Marc general de col·laboració entre ambdues entitats per dur a terme activitats de 

voluntariat a les diferents unitats del Parc Hospital Santa Caterina.  

Drets i obligacions Servei de voluntariat per a usuaris ingressats sense companyia. 

Vigència Del 17-02-2015 al 17-02-2016, prorrogable anualment de forma tàcita. 

Modificacions ------------- 
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compliment Prorrogat tàcitament 

Exp. 4.6.56 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.55 IAS- Gimnàs Paleotraining Girona SL. Derogat 

Data 22-01-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de gener de 2015. 

Parts signants IAS- Gimnàs Paleotraining Girona SL 

Objecte  

Drets i obligacions PALEOTRAINING GIRONA SL ofereix a l’IAS les seves instal·lacions en 

condicions econòmiques avantatjoses pels treballadors de l’IAS i els seus familiars 

de primer grau legalment reconeguts per a la pràctica de l’activitat de 

paleotraining.L’IAS ofereix als socis/abonats de Paleotraining Girona SL els seus 

serveis de Medicina Esportiva amb condicions econòmiques preferents. 

Vigència 2015, prorrogable tàcitament anualment 

Derogat  pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

Modificacions --- 

compliment  

Exp. 4.6.54 IAS- Empordà BTT Extrem. Derogat 

Data Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

22-01-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de febrer de 2015. 

Parts signants IAS- Empordà BTT Extrem 

Objecte Col·laboració esportiva 

Drets i obligacions L’IAS prestarà 6 revisions mediques gratuïtes del seu servei de medicina de 

l’esport, així com assistència mèdica per a la cursa dels dies 18 i 19 d’abril de 2015.  

Vigència Derogat 

Modificacions ------- 

compliment Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

Exp. 4.6.53 Sense contingut 

  

  

Exp. 4.6.52 IAS - Consorci del Transport Sanitari de Catalunya 

Data 22-01-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de febrer de 2015. 

Parts signants IAS-Consorci del Transport Sanitari de Catalunya 

Objecte Transport sanitari de lesionats en accidents de trànsit des de l’Hospital Trueta      

a l’Hospital de Sta. Caterina. 

Drets i obligacions La facturació del servei la realitzarà el CTSC a l’entitat asseguradora responsable de 

la cobertura sanitària del pacient. 

 

Vigència 2015, prorrogable automàticament 

Modificacions  ----- 

Compliment Vigent tàcitament 

Exp. 4.6.51  Sense contingut 

  

Exp. 4.6.50  

 

Derogat IAS – Pàdel Girona. Utilització de les instal·lacions esportives a preus 

econòmics. 
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Data Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

Parts signants IAS – Pàdel Girona 

Objecte Descompte econòmic per als treballadors de l’IAS de les instal·lacions de Pàdel 

Girona. 

Drets i obligacions Utilització d’instal·lacions amb descompte econòmic 

Vigència Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

Modificacions ----------- 

Compliment Derogat pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017 

3 de novembre de 2017 

Exp. 4.6.49 IAS - Fundació Hospital d’Olot. Desenvolupament del programa de càncer de 

còlon a la Garrotxa 

Data  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 02-01-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de gener de 2015. 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell del 30 de juny de 2016 

Parts signants IAS- Fundació Hospital d’Olot 

Objecte Desenvolupament del programa de càncer de còlon a la Garrotxa 

Drets i obligacions Proves de suport diagnòstic del programa de cribatge amb els usuaris que surtin 

positius en la prova de cribatge del territori de la Garrotxa. 

El preu de les proves de diagnòstic serà 260€/pacient i de 110€/pacient sense 

colonoscòpia. 

Vigència  2015, prorrogable anualment de forma expressa 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 

2016. 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 

Modificacions  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 Conveni del 2 de gener de 2015. Confidencialitat per al tractament de dades. 

Conveni de confidencialditat de durada indefinida 

Compliment Caduca el 31-12-2019 

Exp. 4.6.48 IAS – Fundació Hospital de Campdevànol. Desenvolupament del programa de 

càncer de còlon al Ripollès 

Data  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2017 i 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 

2017 

 02-01-2015. Aprovat pel Consell d’Administració del mes de gener de 2015. 

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 

2016. 

Parts signants IAS – Fundació Hospital de Campdevànol 

Objecte Desenvolupament del programa de càncer de còlon al Ripollès 

Drets i obligacions La Fundació realitzarà les proves de suport diagnòstic del programa de cribatge als 
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usuaris positius en la prova de cribatge del territori del Ripollès. 

Preus: Sense colonoscòpia: 110€/pacient.Proves completes: 260€/pacient. 

 

Vigència  Prorrogat pel 2019 pel Consell d’Administració del 20-12-2018 

 Prorrogat pel 2018 pel Consell d’Administració del 20 de desembre de 2017  

 Prorrogat pel 2016 per acord del Consell d’Administració del 30 de juny de 

2016. 

Modificacions - -  

compliment Caduca el 31-12-2019 

 

 

 


