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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST AJUNTAMENT PER A LA MILLORA DE LA
SALUT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET – PACTE
SALUT I BENESTAR 2018-2021-.
El Regidor/a de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB
de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 19 de febrer de 2010, ratificat i convalidat per acord del Ple en sessió de 23 de
març de 2010, es va signar el “Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut, el
Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la millora de la
qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat”, vigent l’actualitat.
VISTA la Memòria justificativa del Conveni marc que es porta a l’aprovació d’aquest Ple,
emesa de conformitat amb el que preveu l’art. 50.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic.
ATÈS que el 6 de setembre de 2018, l’alcaldessa presidenta, en representació de
l’ajuntament va subscriure el “Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya, a través del Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat per a la millora de la salut i el benestar de la població de la
ciutat de L’Hospitalet de Llobregat” que substitueix i deixa sense efecte l’anterior conveni de
2010.
ATÈS que la clàusula vuitena apartat 2 del Conveni subscrit condiciona la seva efectivitat a
la ratificació pel ple municipal.
ATÈS les competències atribuïdes a aquest Ajuntament per l’article 57 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i art. 66.3 apartats j) i i) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya que atorga competències al municipi en matèria de salubritat
pública i la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut, junt amb les atribucions
que deriven de l’art. 68 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya
i 52 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública.
VIST l’informe L’H 26/2018, de 12 de setembre de 2018, emès per la Secretària del Ple.
El Ple municipal, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, previ el dictamen de
la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR el Conveni marc de col·laboració entre aquest Ajuntament i la
Generalitat de Catalunya, subscrit per l’alcaldessa el 6 de setembre de 2018, que es
transcriu literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENT DE SALUT, EL SERVEI CATALÀ
DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PER A LA
MILLORA DE LA SALUT I EL BENESTAR DE LA POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Barcelona, 6 de setembre de 2018
R E U N I T S:
D'una banda, l’Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut, i el Sr. Adrià Comella i
Carnicé, director del Servei Català de la Salut (CatSalut), i
de l'altra, l’Excm. Sra. Núria Marín i Martínez, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat.
A C T U E N:
La primera, en nom i representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
representada pel Departament de Salut, d'acord amb les facultats que li confereix l'article
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant CatSalut),
d’acord amb les atribucions que li confereix l'article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d'ordenació sanitària de Catalunya, i l’Acord de delegació de funcions del Consell de
Direcció del CatSalut en el seu director de 27 de gener de 1993, que comporta la
ratificació del present conveni.
La tercera, en nom i representació de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en virtut
del que preveu l'article 53.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

M A N I F E S T E N:
I.- Que amb data 19 de febrer de 2010 es formalitzà un conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, per la
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millora de la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, que ha
possibilitat la nova construcció i millora de les infraestructures en atenció primària i de
salut mental, a l’hora que va fixar les bases per a la posada a disposició a favor del
CatSalut de diferents solars per a ser destinats a equipament sanitari.
II.- Que a data d’avui es fa necessari formular un nou conveni de col·laboració en forma
de Pacte de Salut i Benestar per al període 2018-2021 per tal d’ampliar i actualitzar
l’esfera d’actuació de l’anterior, al qual substitueix. El nou conveni contempla com a eixos
vertebradors de la col·laboració entre les parts fer front a les desigualtats en salut per
raons socials, econòmiques o de gènere i a l’impacte que en els darrers anys ha tingut la
situació socioeconòmica en les condicions de vida i salut de la població, millorar
l’accessibilitat, la qualitat i el confort dels serveis sanitaris, i potenciar la coordinació i
integració de l’atenció comunitària, i de l’atenció social i sanitària.
IV.- Que en consonància amb el que s’ha exposat, el nou conveni preveu un doble
vessant de col·laboració institucional que ha d’avançar en paral·lel i de forma coordinada:
 En primer lloc, l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat volen impulsar, de forma col·laborativa, actuacions comunitàries i
intersectorials per tal de millorar el benestar i la salut amb la coresponsabilitat del
sector salut i dels diferents àmbits sectorials municipals (serveis socials, educació,
esport, entre d’altres).
 En segon lloc i per tal de contribuir a la implementació pràctica de la millora de
l’atenció a la salut, l’Administració de la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat volen promoure un pla de construcció i millora d’equipaments sanitaris,
facilitant la cessió de solars per part de l’Ajuntament i la construcció de nous centres
sanitaris, la realització d'obres de condicionament de centres ja existents, com també
l'adquisició d'equipaments i promoure la prestació de determinats serveis de salut per
part de la Generalitat de Catalunya a través de l’acció del CatSalut.
A aquests efectes, les entitats signants, en exercici de les competències que els venen
atribuïdes per la Llei 15/1990, de 15 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Cataluny, estimen oportú establir aquest conveni de col·laboració amb
subjecció a les següents
C L À U S U L E S:
Primera.- Objecte del conveni
1. S’estableix un marc de col·laboració institucional entre el Departament de Salut de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, actuant a través del CatSalut, i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb la finalitat principal de contribuir a reduir les
desigualtats en salut actuant sobre els determinants socials de la salut i incorporant la
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perspectiva de gènere a totes les actuacions que se’n derivin, en l’àmbit de la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat i la seva àrea d’influència.
2. Aquesta col·laboració s’articula a partir de dos eixos vertebradors, interdependents
entre sí, a desenvolupar de forma conjunta i coordinada en funció de les previsions del
present marc de relacions:
a) Impulsar la cogovernança, integració i coordinació en l’atenció comunitària, i l’atenció
integrada social i sanitària.
b) Millorar l’accessibilitat, qualitat i confort dels serveis a través de millores en les
infraestructures sanitàries que impliquen la construcció, remodelació i l’equipament de
diversos centres sanitaris.
3. Els projectes i actuacions a aplicar en ambdós plànols d’actuació identificats a l’apartat
precedent es desenvoluparan de forma coordinada, amb subjecció al conjunt de criteris
delimitats pel present conveni i de conformitat amb el Pla de Salut de Catalunya.

Segona.- Eix vertebrador de la cogovernança, la coordinació i la integració de
l’atenció en salut.
1. Les parts estableixen els projectes, intervencions i criteris a aplicar per assolir els
objectius del present marc de col·laboració, distribuïts en els següents àmbits de
referència assistencial: salut comunitària / integració de l’atenció social i sanitària / altres
millores vinculades al sistema públic de salut.

2.1.- Àmbit de la salut comunitària.
2.1.1 Per tal d'impulsar la millora del benestar i salut de tota la població, les parts es
comprometen a treballar conjuntament en la implementació d’actuacions conjuntes
dirigides a desplegar estratègies conjuntes d’intervenció en i amb la comunitat, posant
especial focus en les Àrees Bàsiques de Salut amb majors necessitats socials i
desigualtats en salut i en la població vulnerable i/o amb necessitats complexes,
incorporant, en tot moment, la perspectiva de gènere en la planificació i implementació de
les esmentades estratègies.
2.1.2 En aquest sentit el Departament de Salut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
de forma coherent amb les línies de treball i actuacions contemplades en l’Estratègia
nacional d’atenció primària i salut comunitària, es comprometen a:
a) Promoure un marc estable de governança, diàleg i treball, constituint una taula
comunitària de salut i benestar, per prioritzar i impulsar intervencions conjuntes
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dirigides a actuar mitjançant les mesures concretes millor adaptades als objectius
perseguits en el citat àmbit de treball, a través de la creació d’un Grup Motor conjunt.
b) Elaborar un diagnòstic compartit des del punt de vista de salut comunitària i prioritzar
problemes i intervencions.
c) Impulsar actuacions comunitàries conjuntes amb la comunitat i focalitzar-les en les
àrees bàsiques de salut amb major privació o necessitats socioeconòmiques, i la
població vulnerable.
d) Adoptar una perspectiva de gènere tant en l’elaboració del diagnòstic a nivell de salut
comunitària, com en la priorització de problemes i en el disseny i implementació de
les actuacions comunitàries que s’escaiguin.
e) Participar en l’elaboració i el manteniment d’un mapa d’actius i recursos.
f)

Desplegar diferents intervencions conjuntes prioritàries, que es relacionen a
continuació orientativament i sens perjudici que puguin concretar-se i actualitzar-se
en funció de l’evolució de les necessitats objectives detectades durant el període de
col·laboració establert:
1. Fomentar el treball transversal en la Promoció de la Salut i prevenció de la
malaltia entre l’Atenció Primària i el Servei de Salut municipal amb la
implementació de programes de salut comunitària sobre alimentació i hàbits
saludables; prevenció de la drogodependència i oci nocturn; salut emocional i oci
nocturn; salut emocional, sexual i afectiva; i programes a les famílies com per
exemple el programa “Ja tenim un fill”.
2. Fomentar el treball col·laboratiu entre la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i el
Servei de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública.
3. Promoure la formació de professionals sanitaris per a la detecció de la violència
de gènere i de l’assetjament (mobbing).

2.2.- Àmbit de la integració de l’atenció social i sanitària.
2.2.1 Les parts es comprometen a desenvolupar un model d’atenció social i sanitari
integrat de forma conjunta i consensuada entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat amb l’objectiu de desplegar un model d’atenció per donar
resposta a les necessitats de les persones.
2.2.2 Els objectius establerts en aquest àmbit es relacionen a continuació:
a) Promocionar el programa d’envelliment saludable.
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b) Implementar un model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en
centres residencials per a la gent gran, començant per les persones
institucionalitzades en la residència pública Feixa Llarga i estenent-ho
progressivament a la resta de centres residencials del municipi d’acord amb el
desplegament que acordi el Govern de la Generalitat.
c) Desenvolupar programes socials de detecció i preventius en relació a les trajectòries
de les malalties, que permetin a les persones viure de forma independent el màxim de
temps possible al seu domicili.
d) Les parts coincideixen en la voluntat de posar en valor el treball d’entitats i
associacions per donar recolzament a persones que pateixen malalties cròniques,
millorar l’atenció sanitària a l’àmbit residencial i avançar en un model d’atenció
integrada social i sanitària a domicili.
e) Desenvolupar un model d’atenció social i sanitari integrat, amb els següents objectius:
1. Desenvolupar una proposta de cartera de serveis o prestacions, adaptada a les
necessitats de les persones, que sigui de resposta ràpida i d’intensitat
proporcionada a la situació de salut i social de cada cas.
2. Desenvolupar la possibilitat de poder activar recursos de suport social per part de
tots els treballadors socials i sanitaris, ja sigui des de l’àmbit hospitalari,
sociosanitari o primària de salut, d’acord amb els criteris dels Serveis Socials
bàsics de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat .
3. Desenvolupar la resposta planificada territorial social per a les situacions
d’urgència social.
4. Avançar progressivament en la compartició d’informació entre les fonts que
recullen les històries de salut i social de manera que sigui fàcilment accessible per
als professionals de salut i socials.
2.3.- Altres millores vinculades al sistema públic de salut.
2.3.1 D’acord amb les prioritats del Departament de Salut i del CatSalut es preveu la
introducció de les mesures recollides a continuació:
2.3.2 Millores en l’accessibilitat dels serveis sanitaris. D’acord amb les prioritats del
Departament de Salut i del CatSalut es preveu la introducció de les mesures apropiades
destinades a millorar l’accessibilitat a l’atenció en el marc del sistema públic de salut. Així
es contemplen:
1. D’acord amb les accions contemplades en l’Estratègia nacional d’atenció primària
i salut comunitària, es preveu millorar l’accessibilitat a l’atenció primària de salut.
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2. D’acord amb les accions contemplades en el Pla integral d'atenció a les persones
amb trastorn mental i addiccions, es preveu millorar l’accessibilitat a la salut
mental mitjançant el programa de suport a l’atenció primària.
3. D’acord amb les accions contemplades d’increment d’activitat assistencial als
hospitals de referència, s’optimitzaran els criteris d’indicació i es vetllarà per
millorar l’accessibilitat a l’atenció especialitzada i per als procediments quirúrgics
2.3.3 Els objectius establerts en l’àmbit de les associacions i la participació es relacionen
a continuació:
1. Promoure la vinculació i adhesió de les associacions de pacients de l’Hospitalet
de Llobregat al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, cara a la inclusió de
la seva veu en la participació en polítiques públiques de salut.
2. Establir línies de participació conjuntes entre la Secretaria d’Atenció Sanitària i
Participació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
3. Elaborar el mapa d’actors per al foment de la participació ciutadana diversa i
compromesa en l’àmbit de la salut, treballant tant amb entitats de pacients com
amb altres entitats socials
4. Fer difusió de la guia d’entitats.
2.3.4 Els objectius establerts en l’àmbit de la recerca i la investigació es relacionen a
continuació:
1. Potenciar el paper de la comunitat universitària de Bellvitge com a agent de salut i
fer més estrets els vincles entre el Campus de Bellvitge de la Universitat de
Barcelona, on s’imparteixen diferents graus universitaris de l’àmbit de les ciències
de la salut, amb la resta de la ciutat.
2. Potenciar les relacions del pol biosanitari amb entitats empresarials i
professionals de la ciutat, mitjançant projectes com el BIOPOL’H, per tal de
consolidar la ciutat com a referent en investigació biomèdica.
Tercera.- Eix vertebrador de millora en les infraestructures i els dispositius
assistencials.
1. El CatSalut, amb la finalitat de completar el procés de millora de la xarxa de serveis
sanitaris del municipi de l’Hospitalet de Llobregat, inclourà en el Pla d’Execució
d’Inversions en Infraestructures Sanitàries corresponent al període 2018 - 2021, d'acord
amb les seves disponibilitats pressupostàries, les quantitats necessàries per tal de dur a
terme la construcció, la remodelació o bé l'equipament dels centres que se citen en
aquest conveni.
2. L'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat es compromet a posar a disposició del
CatSalut, mitjançant el títol jurídic que escaigui per a facilitar la materialització de la
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inversió, els terrenys i els espais que essent de la seva titularitat siguin necessaris per a
la ubicació de les millores infraestructurals als equipaments sanitaris del municipi, sigui en
els supòsits relatius a la seva nova construcció o sigui en els relatius a llur ampliació,
d'acord amb el que disposa la normativa vigent.
3. De conformitat amb l'anterior, l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en aquells
casos en que d'acord amb les clàusules d'aquest conveni es requereixi per a l'ampliació,
l'adequació o la construcció d'infraestructures sanitàries, redactarà i modificarà el
planejament vigent amb l'objectiu de possibilitar les referides inversions, d'acord amb el
que disposa la normativa vigent.
3.1 Àmbit de l’atenció primària.
3.1.1 En matèria d’atenció primària és voluntat d’ambdues parts que les principals
intervencions contribueixin a modernitzar els equipaments, s’adeqüin als creixements
poblacionals, millorin la qualitat i resolució i potenciïn les intervencions comunitàries.
3.1.2 Per tal d’assolir-ho, es preveu la priorització dels següents projectes, que es
relacionen a continuació:
a) CAP Santa Eulàlia Nord (centre que ha de substituir a l’actual CAP Mossèn Cinto
Verdaguer): adjudicació de les obres i construcció del mateix.
b) CAP Florida Sud (centre que ha de permetre ubicar als professionals de medicina
de família i infermeria de família de l’equip d’atenció primària Florida Sud): revisió
del projecte del nou CAP i execució del mateix.
c) Nou equipament sanitari que permeti ubicar l’EAP Sant Josep i traslladar i ampliar
la capacitat assistencial de l’actual CUAP Pura Fernández i el servei de diagnòstic
per la imatge. Aquest equipament contemplarà la possible ubicació d’una segona
base del SEM al municipi, així com unificar els punts de l’atenció a la salut sexual i
reproductiva. Aquesta actuació es troba condicionada a la disponibilitat d’un nou
solar.
d) Remodelació del CAP Just Oliveras (actuació a realitzar amb el trasllat del
laboratori a l’Hospital Universitari de Bellvitge): realització del pla director per a la
seva remodelació que ha de permetre la millora dels espais assistencial de l’EAP
Centre. Realització del projecte executiu de remodelació del centre i execució del
mateix.
3.2.- Àmbit de l’atenció especialitzada.
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3.2.1 En matèria d’atenció especialitzada s’acorda que és prioritari donar continuïtat a la
reforma i millora dels hospitals de la ciutat.
3.2.2 Per tal d’assolir-ho, es preveu la priorització dels següents projectes, que es
relacionen a continuació:
a) Hospital Universitari de Bellvitge: adequació dels diferents serveis amb pla
d’equipaments destinats al nou bloc quirúrgic i a la unitat de cures intensives per
tal de completar la segona fase d’ampliació de l’hospital.
b) Hospital Duran i Reynals: reforma i condicionament de les noves consultes
externes de l’Institut Català d’Oncologia.
c) Hospital General de l’Hospitalet: anàlisi de les necessitats de futur en
complementarietat amb l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi i el Centre
Sociosanitari de l’Hospitalet de Llobregat, estudiant la possibilitat d’un nou centre
de substitució de l’actual o la reforma integral de l’actual, tot millorant el grau de
penetració d’aquest dispositiu sobre la població de referència del municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.

Quarta .- Marc de relacions institucionals.
1. El present conveni s’estableix com un instrument de col·laboració destinat a ordenar un
marc de relacions entre les administracions signants per a l’assoliment de finalitats
d’interès social i sanitari compartides i, en conseqüència, no estableix per sí mateix i de
forma directa drets i obligacions de contingut econòmic exigibles recíprocament entre
elles. D’acord amb això, totes les actuacions previstes pel present conveni resten
condicionades expressament a l'aplicació de les normes substantives i els procediments
que resulten preceptius a cadascuna de les parts i, en especial, a la normativa de
contractació pública, tant pel que fa al desenvolupament de les inversions com a
l’encàrrec i la prestació de serveis sanitaris, a la normativa patrimonial pel que fa a la
possible cessió de terrenys i, en general, a la normativa de finances públiques de
Catalunya.
2. Els compromisos econòmics que es derivin del present conveni s’articularan a través
dels corresponents instruments de finançament adequats en cada supòsit per regular-ne
l’aplicació, previ compliment dels requisits legals que en cada cas estableixi la normativa
vigent.
3. Mentrestant no es doni compliment al que es preveu en el paràgraf precedent, el
present conveni no generarà l’assumpció de drets i obligacions de contingut econòmic
exigibles entre les parts
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Cinquena.- Comissió de seguiment.
1. Es crea una Comissió Mixta formada per dos representants del CatSalut i dos
representants de l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, designats pels seus titulars
respectius, que tindrà com a finalitat vetllar pel compliment de les previsions d'aquest
conveni. La comissió també tindrà funcions de coordinació i de seguiment dels projectes
que es desenvolupin a la seva empara.
2. En el marc d'aquesta Comissió Mixta s'analitzarà l’impacte sobre els serveis de salut
que pugui tenir el desenvolupament urbanístic de noves zones a la ciutat, per anar
dimensionant els serveis a les noves necessitats i a l'arribada de nous ciutadans i
ciutadanes.

Sisena.- Vigència.
1. La vigència d'aquest conveni marc s'estén des de la data de la seva signatura fins al
31 de desembre de 2021. Amb anterioritat a aquesta data, les parts estaran en
disposició d’acordar-ne la pròrroga fins a un màxim de quatre anys addicionals.
2. Sense perjudici de l'anterior, són causes d'extinció anticipada de la vigència d'aquest
conveni, les següents:
a) L 'acord mutu de les entitats signants que s'instrumentarà per escrit.
b) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de desenvolupar les activitats que
en constitueixen l'objecte.
c) L'incompliment manifest de les seves clàusules per qualsevol de les parts
facultarà a l’altra per denunciar-lo i propiciar-ne l’extinció per aquest motiu.
3. Amb l’efectivitat del present conveni, resta sense efecte el Conveni anterior subscrit el
19 de febrer de 2010.
Setena.- Interpretació.
Les discrepàncies que puguin sorgir de la interpretació i l’execució del conveni seran
resoltes per mutu acord de les parts, previ l’informe de la Comissió de Seguiment, abans
de ser sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Vuitena.- Ratificació.
1. De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest
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òrgan en el director del Servei, aquest conveni serà sotmès a la ratificació del Consell
esmentat.
2. Tot i mantenint la vigència del conveni que es determina a la clàusula sisena del
present conveni, la seva efectivitat resta condicionada a la seva ratificació pel ple de
l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

I en prova de la seva conformitat, s'estén i se signa aquest conveni, per exemplar triplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'emplaçament.”
SEGON.- TRAMETRE certificat del present acord al Departament de Salut de la Generalitat
i al Servei Català de la Salut, per al seu coneixement i als efectes previstos a la clàusula 8a.
del Conveni.
TERCER.- PUBLICAR el present conveni al portal de transparència municipal en els termes
que preveu l’art. 14.1 de la la Gerència municipal la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
QUART.- DONAR COMPTE del present acord al Registre de Convenis de la Generalitat de
Catalunya en compliment de la Disposició Addicional 9a. de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya en compliment de l’art. 309 del
Decret 179/1995, que aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord a l’alcaldia, a la Regidoria de Govern de
Benestar Social, a la Regidoria adjunta de Sanitat i Salubritat Pública, al Director de Serveis
de Benestar i Drets Socials, a la Intervenció General Municipal i a la Gerència municipal, per
intranet.
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Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Benestar Social

Jesús Husillos Gutiérrez
OBSERVACIÓ El dictamen s’ha portat a fiscalització fora del seu moment processal oportú.
En el cas de que s’hagués portat a fiscalització en el seu moment, s’hauria fiscalitzat com NO
SUBJECTE A FISCALITZACIÓ en aquest moment. S’hauran de sotmetre a fiscalització els
acords específics que recullin el desenvolupament d’aquest Conveni Marc.
L’Hospitalet a 13 de setembre de 2018

