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CONVENI ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSORCI 
SANITARI DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER A LA 
MILLORA DE LA QUALlTAT DE LA XARXA SANITARIA DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA. 

Barcelona, 8 d'octubre de 2008 . 

REUNITS: 

O'una part, I'Honorable Senyora Marina Geli i Fabrega, consellera de Salut. que 
actua en representa ció del Oepartament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, i per la seva condició de presidenta del Consell de Oirecció del 
Servei Cata la de la Salut i de la Junta General del Consorci Sanitari de 
Barcelona. 

De I'altra, l'Excel'lentlssim Senyor Jordi Hereu i Boher, alcalde-president de 
I'Ajuntament de Barcelona, que actua en representació d'aquest ens, assistit 
per 1'1I'lustríssim Senyor Jordi Cases i Paliares, secretari general de la 
corporació municipal esmentada, de conformitat amb el que preveu la 
Oisposici6 Addicional Segona de la L1ei 712007, de 12 d'abriJ de l'Estatut Basic 
de I'Empleat públic. 

MANIFESTEN: 

1.- Que amb data 19 de juliol de 2004 es formalitza entre la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona i I'Ajuntament de Barcelona 
un conveni de coHaboració per a la millora de la qualitat de la xarxa 
sanitaria de la ciutat de Barcelona, en virtut del qual el Oepartament de 
Salut de la Generalitat va promoure un pla de nova construcció i miJIora 
de les infraestructures en atenció primaria, especialitzada, sociosanitaria 
i salut mental, i a I'hora l'Ajuntament de Barcelona posa les bases per a 
la posada a disposició del Servei Catala de la Salut (CatSalut) de 
diferents immobles per tal de ser destinats a equipaments públics, 
especialment pel que fa I'atenció primaria, sociosanítaria j salut mental. 
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11.- Que la situació en la qual es genera el conveni subscrit I'any 2004 es 
caracteritzava per una forta descapitalització de les infraestructures 
sanitaries a la ciutat de Barcelona. especialment en I'ambit de I'atenció 
sociosanitaria i de salut mental. sense oblidar la necessitat d'actualitzar 
les inversions en els diferents hospitals d'aguts aixl com en el centres 
d'atenci6 primaria de la ciutat. 
En aquest context el conveni de 2004 su posa un abordatge de les 
infraestructures des d'una perspectiva global, amb una visi6 integral de 
la ciutat i de les diferents Unies de servei, afrontant reptes pendents i 
amb un horitz6 que sobrepassava el de I'anterior legislatura. 

111.- Que de les actuacions previstes en el conveni de 2004. la seva totalitat 
es troba en diferents fase d'execució (projecte o obra). havent-se iniciat 
també altres actuacions que no estaven previstes en el referit conveni 
per tal de donar resposta a noves necessitats assistencials, algunes 
d'elles ja finalítzades l . 

IV.- Que les polítiques sanitaries i de benestar aconsellen I'atenció global a 
les necessitats de les persones, en aquest sentil es promou la 
construcció de centres integrals amb una forta orientaci6 comunitaria, 
caracteritzats per compartir els usos deis equipaments entre serveis 
sanitaris (centres d'atenci6 primaria, sociosanitaris i/o de salt mental) i 
serveis socials, civics i culturals per tal de confluir I'estratégia 
d'equipaments de la ciutat. 

V.- Que les diversitat de les fonts de finan((3ment que concorren en matéria 
sanitaria fa que es produeixi tambá una diversitat quant als operadors, 
tal com s'ha vingut reflectint en l'execuci6 deis convenis entre el CatSalut 
i el Consorci Sanitari de Barcelona en matéria d'inversions. A aquesta 
diversitat de fonts de finan~ament s'ha d'afegir el rol que tenen diferents 
institucions, fundacions, etc com a titulars d'equipaments sanitaris i 
assistencials en aquest sector quant al seu finan~ment, la construcci6 i 
la gestió d'infraestructures sanitaries que sovint, d'acord amb la L1ei 
d'ordenaci6 sanitaria de Catalunya, han passat a formar part de la xarxa 
d'utilització pública tant d'hospitals com, cada cop más, deis nivells 
sociosanitari i de salut mental, raó per la qual també seran objecte de 
consideraci6 en aquest convenio 

I _ AI.ncló prim.ria. CUAP Manso. CAP Hono ¡omplioció), Ampliaci6 annex CAP "'aragall (ABS 9C), Móduls tr.Ins ci6 
CAP Numolnc;. (ABS 4A14B). 
·Atencló laciosanltirfa. Nou centre Secretan Coloma. Nou centre Duran I Reynals. Fundaci6 Viure i Conviute. 
-Solu! mental: Unrtat Integrada psiqu'otria d'adu"" (Vall Hebron-Sant RafaeQ. nou Duran i Reynals. Cenlra de salut 
mental d'adul1s (CSMA) I Cenlre de salut menlal infantoJu.enll (CSMIJ)Sant Marti Nord i Hospital de dI. Nou Barris, 
·Atencló •• peclalllzada, transferencia a la General~al de Catalunya de I'Hospltal Cllnie amb finan~.ment per a 
mverslons. 
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VI.- Que en un entorn com el de la ciutat de Barcelona, les necessítats de 
planificació s'han d'establir a mig termini per tal de preveure els futurs 
creixements i les necessitats de la població per a la qual cosa el present 
conveni te en compte les previsions i prioritzacions a realitzar en el 
periode 2008-20152, contemplant fins i tot reserves d'espais per a futurs 
equipaments. 

VII.- Que en consonancia amb el que s'ha exposat, la Generalitat vol 
promoure un pla de construcci6 i millora deis equipaments sanitaris, 
sociosanitaris i de salut mental, aixi com la posada en funcionament de 
diferents serveis a la ciutat de Barcelona, arbitran! les fórmules que, en 
cada cas, s'estimin més adients en ordre a I'obtenció deis espais en els 
quals hagin de materialitzar-se les inversions corresponents, aixl com 
determinar el financ;ament i les formes de gestió deis serveis que 
s'escaiguin en cada caso 

VIII.- Que l'Ajuntament de Barcelona és plenament solidari amb els principis i 
prioritats establertes pel Govem de la Generalitat en els diferents ambits 
d'ac!uació, propiciant la posada a disposició d'espais a la vegada que 
contribuir a la recerca de nous en consonancia amb la reserva 
d'equipaments que es preveuen en aquest mateix conveni. 

IX.- Que per tal de continuar desenvolupant les diferents modalitats de 
coHaboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de 
Barcelona, s'ha previst la formalització del present conveni de 
coHaboració interadministrativa tot manifestant la voluntat d'ambdues 
parts d'ampliar les previsions del conveni de 2004, incorporant les 
aportacions fetes a través del Pla d'Acci6 Municipal (PAM) i del Pla 
d'Acci6 deis Districtes (PAD), fruit de I'estreta col.laboració entre 
ambdues administracions, vehiculitzada a través del Consorci Sanitari de 
Barcelona. 

El present conveni es regira per les següents 

CLAUSULES 

Primera.- Objecte del convenio 

1.- L'apropament deis serveis al ciutada, la integraci6 i la coordinació deis 
serveis sanitaris és I'eix vertebrador que inspira el present conveni. Les millores 
presents i futures de les infraestructures permeten plantejar avenyos en els 

1 En consonancia 8mb el Mapa sanitari i soclosanltañ de Catalunya. 
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plans direc!ors i funcionals de les diverses Unies de serveis que tendeixen a la 
seva integració en la línia de garantir la continultat assistencial. 

2.- El present conveni té per objecte la reformulaci6 i I'ampliació de les 
actuacions contemplades en el conveni de 2004 per a la millora de la qualitat 
de la xarxa sanitaria de la ciutat de Barcelona, i mitjanc;ant la promoció per part 
del Oepartament de Salut d'un pla de construcció i millora de les 
infraestructures en matéria d'atenció primaria, sociosanitaria, salut mental 
especialitzada. 

3.- En consonancia amb "expositiu V, és també objecte d'aquest conveni 
promoure la participació i les aportacions de les diferents institucions, 
fundacions, etc. de I'ambit concertat amb el dispositiu sanitari públic i integrats 
en les diferents xarxes d'utilització pública, en ordre a la millora de les 
infraestructures de la ciutat. 

8egona.- Atenció primaria. 

En matéria d'atenció primaria és voluntat de les parts continuar I'estrategia de 
millora de la xarxa de tal manera que s'adeqain els creixements poblacionals, 
mitjan~ant l'ampliaci6 de centres o la seva substitució de manera que possibiliti 
la millora de la qualitat de I'atenció als ciutadans i de la practica assistencial 
deis professionals. Per aixó s'ha previst la prioritzaci6 deis projectes que es 
relacionen seguidament: 

- CAP Barceloneta (ABS 1A): ampliaci6 i remodelaci6 
- CAP Case AnticlRec Comtal (ABS 1 B): ampliació i remodelaci6 
- CAP Comte Borrel! (ABS 2C): construcció nou centre, per substitució 
- CAP Sagrada Familia (ABS 21, ABS 2k): ampliaci6 i remodelació per 

ubicar CUAP i un centre d'atenció especialitzada. 
- CAP Carreras Candi (ABS 3E): construcció nou centre, per 

substitució. 
- CAP Consel! de Cent (ABS 3D): rehabilitació i remodelació 
- CAP Sant Gervasi (ABS 5E): construcció nou centre, per substituci6. 
- CAP La Cibeles- Gracia (ABS 6B): construcci6 nou centre. 
- CAP Carmel: ampliació i remodelació. 

CUAP Nord-Horta: construcció nou centre 
- Ampliació del projecte Cotxeres Borbó (ABS 8A18B/8C/9C): inclusió 

d'un Centre d'Urgéncies d'Atenció Primaria (CUAP), així com un 
centre de rehabilitació i un centre de diagnóstic per la imatge. 

- CAP Meridiana (ABS 8H): ampliació 
- CAP Trinitat Vella (ABS 9 F): construcció nou centre, per substitució. 
- CAP Sant Andreu (ABS 90, ABO 9G): ampliació i remodelació zona 

urgencies per a la ubicació nou CUAP Sant Andreu 
- CAP Sant Martl (A8S 10H, ABS 10J): inclusió d'un nou CUAP. 
- CAP Vila Olímpica (ABS 1 DA): ampliació i remodelació, incloent 

serveis de rehabilitació. 
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- CAP Parc i Llacuna Poblenou (nova ABS): construcció nou centre. 

Tercera.- Atenció sociosanitBria 

Pel que fa a I'atenció sociosanitaria, la renovació deis equipaments i la majar 
capacitat resolutiva esdevé una de les prioritats derivada de les noves 
necessitats de salut, a la vegada que es fa imprescindible la interacci6 d'aquest 
nivell assistencial amb el de I'atenció primaria i amb els hospitals d'aguts. 

Les actuacions en aquest ambit tindran com a objectiu assolir la renovació de 
I'estructura sociosanitaria garantint la transformació de centres concertats que 
precisen d'importants conversions en unes noves instaHacions, tot prioritzant-
se les actuacions segOents: 

Nou centre sociosanitari al carrer Sant Eloi, per trasllat de les 
Cliniques Proven~a i Figarola Pera. 
Nou centre sociosanitari Putget Dolors Aleu 

- Nou centre Hospital Evangélic (trasllat Sant Andreu) 

Quarta.- Salut Mental. 

En matéria de salut mental es pretén possibilitar una reforma integral, a través 
de la millora deis Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA) i els centres de 
Salut Mental infantojuvenil (CSMIJ), les urgéncies psiquiatriques, 
I'hospitalització d'aguts i disposar d'equipaments d'internament per a 
I'abordatge de la cronicitat amb un plantejament clarament territorial i 
comunitario En aquest ordre de coses es prioritzaran les actuacions segOents: 

Nou equipament Numancia de salut mental que comptara 
estimativament amb 35 llits d'aguts, 42 llits de subaguts, 30 llits d'alta 
dependéncia psiquiatrica, area médica de 22 lIits, i unitat polivalent 
comunitaria. 

- Ampliació del CAP Montnegre, amb la inclusi6 d'un centre de salut 
mental d'adults i un centre de salut mental infantojuvenil 

- Ampliació del projecte CAP Sarria amb la incJusió d'un centre de salut 
mental d'adults i un centre de salut mental infantojuvenil. 
Nou equipament de salut mental polivalent al Nord de la ciutat, ubicat 
a I'entom de I'Hospital Sant Rafael: centre d'internament orientat a 
pacients amb malaltia psiquiatrica crónica i malalts neuropsiquiatrics. 

- Ampliaci6 12 llits a la Unitat integrada de psiquiatria d'adults (UIPA) 
Sant Rafael-Vall d'Hebron 
Remodelació i amplia ció de I'Hospital Sant Pere Claver per millorar 
I'oferta assistencial i projectes comunitaris 

- Nou CSMA Sant Mari! Sud, al solar El Parc i La Llacuna del 
Poblenou, per substituci6 

- Ampliació 6 llits de psiquiatria d'aguts a I'Hospital Clfnic. 
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Aixf mateix en el marc del pla director de salut mental i addiccions i el pla 
municipal de drogues s'acordaran les !fnies d'integració de les addicions a nivell 
de la xarxa assistencial i social. 

Cinquena.- Atenció especialitzada. 

En I'ambit de I'atenció especialitzada esdevé prioritaria la necessitat de 
prosseguir amb la reforma i mUlora deis hospitals de la ciutat, en el marc deis 
plans de millora deis segOents: 

- Hospital Universitari Vall d'Hebron: pla d'obres plurianual i estudis 
previs per a un nou hospital 

- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: entrada en funcionament del 
nou hospital al 2009. 
Hospital C!fnic de Barcelona: pla d'inversió plurianual, amb especial 
emfasi en les instaHacions de "Bombers" a curt termini i la projecció i 
remodelació d'un hospital de futur a mig i lIarg termini 

- Hospital del Mar: pla d'ampliació 2008-2018. 
- Hospital F. Puigvert: entrada en funcionament del nou edifici al 2009. 

Hospital Sant Rafael: pla de millora. 
Hospital Sagrat Cor: pla de millora. 

- Hospital Plató: pla de millora. 
- Hospital Dos de Maig: nova instaHació assistencial que substituira les 

funcions territorials de I'actual hospital Dos de Maig. 

Sisena.- Reserva d'espais per a equipaments 

Per tal de poder resposta a les previsions de planificació quant a futurs 
creixements i necessitats de la població, l'Ajuntament de Barcelona a I'hora de 
redactar i/o aprovar els corresponents instruments de planificació urbanística 
caldra contemplar les reserves d'espais per equipaments segOents: 

- Ampliació o nova construcció en substitució del CAP Lluis Sayé al 
Raval Nord (ABS 1 E) 

- Nou centre d'atenció primaria en substitució del CAP Gótic 
- Nou equipament de salut mental en substitució del centre de salut 

mental d'adults de Ciutat Vella. 
- Disposar d'espai amb volumetria suficient per ubicar, per substitució, 

el nou centre sociosanitari Barceloneta. 
- Nou equipament en substitució del CAP Drassanes que inclogui un 

centre de salut mental infantojuvenil a Ciutat Vella (ABS 1 D) 
- Nou centre d'atenció primaria al barri de Fort Pienc, per substitució 

de I'actual (canvi de limits ABS i nova ABS) 
- Nou centre de salut mental d'adults a l'Esquerra de l'Eixample, per 

substitució de I'actual. 
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- Nou centre d'atenci6 primaria al barrí de La Marina del Prat Vermell 
(Nova ABS) 
Nou centre d'atenci6 primaria a les Corts (ABS 4C), per substitució 
de I'actual 

- Nou centre d'atenció primaria al barri La Clota-Vall d'Hebron (nova 
ABS). 

- Nou centre d'atenció primaria, per substituci6 de I'actual (ABS 7B). 
- Oisposar d'espai amb volumetria suficient per ubicar el nou CAP Bon 

Pastor o, eventualment, l'ampliaci6 d'aquest. 
- Nou centre d'atenció primaria a I'entom de Navas/Congrés (Nova 

ABS) . 
- Nou centre d'atenció primaria al barri Vemeda i La Pau, per 

substitució de I'actual. 
- Ampliaci6 CAP Besos (ABS 100). 

Pel que fa als immobles i espais que siguin de titularitat municipal, l'Ajuntament 
de Barcelona els posara a disposició del Servei Cata la de la Salut, emprant la 
institució juridica que s'escaigui. 

El present conveni recull les propostes del PAM a nivell de ciutat, i deis 
diversos PAO a nivell de districte per garantir les aportacions fetes a través de 
les diverses fórmules de participació. 

Les administracions signants podran, a través deis ens instrumentals del 
Departament de Salut competents. introduir canvis i modificacions, així com la 
inclusió de nous serveis si aixi ho aconsellen les necessitats poblacionals i/o 
assistencials. 

Setena.- La Generalitat de Catalunya, mitjan~ant el Oepartament de Salut i el 
Servei Cata la de la Salut establiran per cada ambit d'actuació el programa 
corresponent per cada ' un deis equipaments descrits en les clausules 
precedents, els projectes, els plans funcionals, la fórmula de finan9élment, aixi 
com la forma de gestio deis serveis que correspongui en cada caso Aixi mateix 
promouran les aportacions a nivell de les infraestructures de la ciutat que 
realitzen les diverses institucions i entitats concertades amb el dispositiu 
sanitari públic. 

En qualsevol cas, el present conveni s'estableix com un instrument de 
coHaboració institucional destinat a ordenar les relacions entre les 
administracions signants per al desenvolupament deis citats projectes d'interés 
comparti!. O'acord amb aixo, les parts accepten expressament la seva plena 
vincula ció a la normativa substantiva i procedimental que, pel que fa a 
cadascuna d'elles, els resulti d'aplicació per a la implementacio deis objectius 
contemplats. inclosa I'adopció deis acords oportuns per part deis 6rgans de 
govern competents de cada administració. 
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Vuitena.- Els efectes del present conveni s'estenen fins el 31 de desembre de 
2008, prorrogant-se tacitament per successius perlodes anuals. 

Novena.- Seran causes de rescissi6 anticipada del conveni les segOents: 

a) El mutu acord, entre les parts. que s'instrumentara per escrit 
b) La impossibilitat legal o material sobrevinguda de desenvalupar 

les activitats que en canstitueixen I'abjecte. 
c) L'incompliment manites! de les seves clausules per qualsevol de 

les parts facultara a I'altra per denunciar-lo. 

1, en prova de canforrnitat. s'estén i es signa el present conveni, per exemplar 
quadruplicat i a un sol efecte, en ellloc i la data indicats en l'encaP9a1ament. 

(O'( C __ ~ 
Jordi Hereu I Boher ~ Marina Geli I Filbrega 

Consellera de Salut, Alcalde President de 
Presidenta del Servel Catala de la Salut i 
del Consorei Sanitari de Barcelona 

rAjuntament de Barcelona 

., . 

Jordl Cases i Paliaré 
Secretari general d 
I'Ajuntament de B eelona 
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