GASETA MUNICIPAL
Butlletí Oficial de l'Ajuntament de Barcelona

1 de Setembre del 2017

Altres anuncis – Convenis

ANUNCI del Conveni, entre el Departament de Salut, el Consorci
Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut
Pública de Barcelona, de 28 de juny de 2017, per al finançament i
desenvolupament dels serveis de salut pública a la ciutat (20172020).

REUNITS
L’Honorable Antoni Comín, conseller de Salut, que actua en representació del
Departament de Salut i per la seva condició de president de la Junta General del
Consorci Sanitari de Barcelona.
L’Excel·lentíssima senyora Ada Colau, alcalde-president de l’Ajuntament de
Barcelona, que actua en representació d’aquest ens, assistit per l’Il·lustríssim Senyor
Jordi Casas i Pallarès, secretari general de la corporació municipal esmentada,
segons allò que disposa la Disposició Addicional Segona 1.1.2a) de la Llei 7/2007, de
12 d’abril del Estatuto Básico del Empleado Público.
La senyora Gemma Tarafa, presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, de
conformitat amb el Decret de Delegació de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, en
virtut de les facultats atorgades per l’article 8.1, d) dels seus Estatuts i l'acord de la
Junta de Govern de l’Agència de Salut Pública de data 12 de desembre de 2002,
actuant en nom i representació de l’esmentat organisme, assistida, en aquest acte,
per la senyora Marta Salamero i García, secretària de l’ASPB, per Decret de delegació
de la Secretaria General de data 3 d’agost de 2015.

I.

Que amb data 31 de maig de 2001, es formalitzà un conveni entre la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, en
virtut del qual l’Institut Municipal de Salut Pública de Barcelona es va adscriure al
Consorci Sanitari de Barcelona als efectes de coordinació i tutela sanitària, tot
fixant un termini per a la creació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona per
part del Consorci Sanitari de Barcelona. Aquest Conveni determinà que el
finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona correspon en un 60% a
l’Ajuntament de Barcelona i en un 40% a la Generalitat de Catalunya, havent de
concretar-se en un conveni específic l’abast i els terminis del sistema de
finançament de l’Agència.

II. Que seguint el mandat conferit per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la
Carta Municipal de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona, per acord de la
seva Comissió Permanent de 29 d’octubre de 2002 va aprovar definitivament la
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constitució de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, com a organisme
autònom, per l’acompliment de les finalitats previstes en els seus estatuts i en
l’article 105 de la Carta Municipal de Barcelona.
III. Que en data onze de febrer de 2005 es va signar entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i
l’Agència de Salut Pública de Barcelona un conveni de finançament de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona per al període 2005-08, en el que es detallaven les
aportacions i compromisos de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya.
IV. Aquest Conveni va ser modificat posteriorment per incorporar-hi diferents
aspectes. Per part de l’Ajuntament, el Plenari del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, en la sessió del dia 23 de juny de 2006, va aprovar
la incorporació del finançament del Servei de Vigilància Ambiental a l’Agència,
així com el finançament de l’impacte derivat de l’Acord de condicions de treball
del personal laboral de l’Ajuntament pel període 2004-07. Per part de la
Generalitat de Catalunya, es va acordar la incorporació a la plantilla de l’Agència
de personal interí i temporal del Laboratori que abans hi era adscrit
funcionalment, incrementant-se la transferència econòmica del Departament de
Salut a l’Agència per fer front al cost que comportava la seva retribució i quotes
patronals, de forma que en data 6 d’octubre de 2006 es signa un conveni pel
qual es modifica l’annex del conveni formalitzat l’onze de febrer de 2005.
V.

Que en data 4 de desembre de 2008, va signar-se un conveni de finançament
pel període 2008-12 i que el 26 de Juny de 2013 es va signar l’actual conveni pel
període 2013-16.

Degut a que ha expirat el conveni anterior, pertoca ara renovar l’acord de
finançament. Per això, les parts es reconeixen recíprocament capacitat jurídica
suficient per atorgar el present conveni i,

Primer. Que la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona contribuiran al
finançament dels serveis prestats per l’Agència de Salut Pública de Barcelona i
descrits a l’annex 1, d’acord amb els compromisos establerts a l’annex 2 d’aquest
conveni, durant el període 2017-2020.
Segon. La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, previ acord per
l’òrgan competent i reserva del crèdit corresponent, poden encarregar nous serveis i
responsabilitats a l’Agència. Alhora ambdues institucions, previ acord dels òrgans
competents, poden separar de l’ASPB serveis i responsabilitats descrits a l’annex 1,
amb la corresponent modificació del finançament indicat a l’annex 2, si procedeix.
Aquestes variacions podran comportar la modificació del conveni amb la
corresponent aprovació per part dels òrgans competents de cada institució.
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Tercer. El contingut dels acords primer i segon d’aquest conveni serà objecte de
revisió l’any 2021 mitjançant la formulació dels acords i convenis pertinents.
Quart. El seguiment dels acords continguts en aquest conveni i la concreció anual de
l’ús dels recursos aportats per les parts es confien a una Comissió de Seguiment, que
estarà integrada per quatre membres: dos en representació de l’Ajuntament de
Barcelona i dos en representació de la Generalitat. A les reunions de la Comissió
podran assistir-hi un representant del Consorci Sanitari de Barcelona i un altre de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Cinquè. Aquest conveni està sotmès a la condició suspensiva de la seva aprovació
per part del Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, i de la Comissió
Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que
intervenen el signen per quintuplicat en el lloc i data indicades a l’encapçalament,
Honorable Antonio Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya i President de la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona.
Excel·lentíssima Ada Colau i Ballano, Alcaldessa i Presidenta de l’Ajuntament de
Barcelona.
Gemma Tarafa i Orpinell, Presidenta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
Jordi Casas i Pallarès, Secretari general de l’Ajuntament de Barcelona.
Annex 1
Catàleg de productes i serveis de l’ASPB
Aprovat a la Junta de Govern (maig 2014)
Sistemes d’informació
Sistema d’informació sobre drogodependències
Sistema d’informació de salut infantil i de salut sexual i reproductiva
Estadístiques de mortalitat i registres poblacionals
Sistema d’informació de lesions pel trànsit
Sistema d’informació de vigilància i control alimentari
Sistema d’informació de la qualitat de l’aire i altres vectors ambientals
Informe de salut i sistema integrat d’informació
Enquestes de salut
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vigilància i control epidemiològics
9. Programa de prevenció i control de la tuberculosi
10. Vigilància de la sida/VIH i les hepatitis
11. Vigilància i control de les meningitis i la legionel·losi
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12. Vigilància i control d’altres malalties transmissibles
13. Vigilància i control de brots epidèmics
14. Vigilància de la salut laboral
Vigilància i control ambiental
15.
16.
17.
18.

Vigilància
Vigilància
Vigilància
Vigilància

i
i
i
i

control
control
control
control

de les aigües de consum humà
del medi hídric (aigües freàtiques i litorals)
d’instal·lacions de risc de legionella
d’activitats de risc sanitari (ESP, pírcing i tatuatges...)

Vigilància i control d’aliments i establiments alimentaris
19.
20.
21.
22.
23.

Vigilància
Vigilància
Vigilància
Vigilància
Vigilància

i
i
i
i
i

control
control
control
control
control

sanitari
sanitari
sanitari
sanitari
sanitari

dels mercats centrals
de l’Escorxador
d’indústries alimentàries
d’establiments minoristes i mercats
d’establiments de restauració

Vigilància i control de plagues urbanes
24. Vigilància i control ambiental de plagues a la via pública i clavegueram
25. Vigilància i control ambiental de plagues als edificis municipals
26. Vigilància i control de riscos associats a aus salvatges urbanes (coloms,
cotorres...).
Laboratori de Salut Pública
27.
28.
29.
30.
31.

Control analític dels aliments
Control analític de les aigües de consum
Control analític ambiental
Control analític de suport a la investigació epidemiològica
Preparacions farmacològiques

32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Prevenció i promoció de la salut
Programa de cribratge de càncer de mama
Pla de vacunació continuada i Centre Regional de Vacunes
Promoció de la salut a l’escola
Intervenció integral de salut als barris
Intervencions a les empreses
Intervencions orientades a poblacions especifiques

Atenció a les drogodependències
38.
39.
40.
41.

Programa d’orientació sobre drogues per adolescents i famílies
Programes de tractament en centres propis
Programes de reducció de danys als CAS
Programes comunitaris de reducció de danys
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Autoritat i administració sanitària
42.
43.
44.
45.

Investigació i control d'alertes, denúncies i incidències
Autoritzacions i registres sanitaris
Actuacions derivades del control oficial
Informació, assessorament i resposta a peticions en Protecció de la Salut

Projectes externs
46. Segons projecte i contracte
Recerca i docència
47. Segons projecte i programa
Annex 2
Finançament de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
A.

Compromisos de l’Ajuntament de Barcelona

A.1 Aportacions econòmiques directes.

A.2 Aportacions no econòmiques.
L’Ajuntament assumirà també directament i sense càrrec per a l’Agència de Salut
Pública de Barcelona el cost dels serveis prestats pels serveis jurídics centrals, per
l’Institut Municipal d’Informàtica (pel que fa al manteniment informàtic, l’accés a
bases de dades i als programes de comptabilitat), i per l’Institut Municipal d’Hisenda
(pel que fa a la recaptació executiva i les notificacions). Assumirà també el cost de
les inversions que puguin estimar-se necessàries en els edificis cedits en ús a
l’Agència que siguin de titularitat municipal. Periòdicament la comissió de seguiment
del conveni de finançament farà una estimació econòmica d’aquestes aportacions en
serveis i inversions.
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L’Ajuntament de Barcelona aportarà per transferència a l’ASPB la quantitat de
17.276.353,23 € per a l’exercici 2017; d’aquest import la quantitat de 16.462.353,23
€ es destina a despesa estructural, i la quantitat de 814.000,00 € es destina a
despeses finalistes relacionades amb el control de múrids en edificis municipals, el
reforç i extensió del programa de salut als barris i la posada en marxa de
l’observatori d’impactes en salut. Aquestes aportacions seran actualitzades
anualment, durant la durada del conveni, en la proporció que experimentin amb
caràcter general els pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici del
que s’estableix al punt segon del conveni respecte a variacions en els encàrrecs de
serveis a l’ASPB.
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B.

Compromisos de la Generalitat de Catalunya

B.1 Aportacions econòmiques directes.
El Departament de Salut aportarà per transferència a l’ASPB l’import consolidat dels
serveis de salut pública que li presta l’Agència prenent com a referència l’import de
6.376.764,00 € corresponent a l’any 2016.
A aquest import cal afegir els
843.366,00€ que cobreixen parcialment el cost d’alguns serveis en matèria de
drogodependències que finança el Plan Nacional sobre Drogas i que es sustentarà
anualment en un conveni específic. L’aportació del Departament de Salut es
determina en l’Acord de Govern de 20 de juny de 2017 que autoritza el finançament
pluriennal per atendre les despeses derivades d’aquest conveni, la qual restarà
subjecte a les disponibilitats pressupostàries i sense perjudici del que s’estableix al
punt tercer del conveni respecte a variacions en els encàrrecs de serveis a l’ASPB.
Així mateix, l’ASPB mantindrà l’actual conveni rubricat amb el Servei Català de la
Salut per un import de 2.087.925,11 € l’any 2016. L’aportació serà actualitzada
anualment en la proporció que experimentin els preus dels serveis contractats pel
Catsalut. Aquesta actualització anual de l’aportació restarà subjecte a les
disponibilitats pressupostàries.
B.2 Aportacions econòmiques no dineràries.

D’altra banda, el Departament de Salut es farà responsable de les analítiques
generades pels recursos de la xarxa de drogodependències de la ciutat que són
directament gestionats per l’ASPB.
El Servei Català de la Salut es farà càrrec directament de les despeses del centre
d’atenció i seguiment de toxicòmans del Vall Hebron, valorades en 634.986,54€, tot i
que el seu seguiment i gestió es seguirà realitzant per part de l’ASPB. Aquest import
també computarà a efectes del càlcul percentual de les aportacions de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona al finançament de l’ASPB.
B.3. Personal funcionari i laboral del Laboratori del Departament de Salut adscrit a
l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
El personal funcionari i laboral del Departament de Salut de Barcelona que va ser
adscrit funcionalment a l’Agència de Salut Pública de Barcelona seguirà formant part
de les plantilles de la Generalitat de Catalunya, es regirà pel seu pacte de relacions
laborals i en rebrà directament la nòmina, mentre no s’acordi altre Acord per les
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El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya seguirà proporcionant a
l’Agència de salut Pública de Barcelona, les vacunes i l’ús de la cambra frigorífica de
l’edifici de Roc Boronat per a l’emmagatzematge de les vacunes del centre de
distribució regional, segons conveni específic. D’altra banda, i per motius d’eficiència
econòmica i en la contractació de serveis, el Departament de Salut es farà càrrec
directament del cost dels auxiliars de veterinaris oficials d’escorxador per
Mercabarna, així com del cost de l’emmagatzematge i distribució de vacunes, .
Aquestes despeses, valorades en 220.000€, computaran a efectes del càlcul
percentual de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona al finançament de l’ASPB.
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parts. El cost del personal i les places adscrites a l’ASPB a data 31 de desembre de
2016, es quantifica en 417.813,88 €, aquestes despeses també computaran a
efectes del càlcul percentual de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona al finançament de l’ASPB.
Durant el període de vigència d’aquest conveni, l’ASPB iniciarà un procés voluntari de
laboralització de les persones treballadores del Departament de Salut que presten
serveis al laboratori de l’ASPB. La Generalitat de Catalunya aportarà a l’ASPB la
dotació econòmica corresponent a les places de les persones que finalment es
laboralitzin.
La Generalitat de Catalunya incrementarà anualment la seva aportació al pressupost
de l’ASPB a partir de l’exercici pressupostari 2017 en un import igual al cost de les
places traspassades durant l’any 2016.
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A més, la Generalitat de Catalunya realitzarà anualment les aportacions econòmiques
a l’ASPB corresponents a les places de les persones que es jubilin o causin baixa
definitiva d’aquestes places, a fi i efecte de poder contractar les places vacants que
quedin lliures.
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