
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE SALUT

SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/518/2014, de 3 de març, per la qual es fa públic un encàrrec de gestió entre el Servei
Català de la Salut i l'empresa pública Sistema d'Emergències Mèdiques, SA.

En data 3 de febrer de 2014 es va signar un encàrrec de gestió entre el Servei Català de la Salut i l’empresa
pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, amb l’objecte de portar a terme la gestió, la coordinació, el
control i el seguiment del servei de transport sanitari a Catalunya.

Atès el que preveu l’article 5.3 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú,

Resolc:

Donar publicitat a l’encàrrec de gestió entre el Servei Català de la Salut i l’empresa pública Sistema
d’Emergències Mèdiques, SA, que es transcriu com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 3 de març de 2014

Josep Maria Padrosa i Macias

Director

Annex

Encàrrec de gestió entre el Servei Català de la Salut i l’empresa pública Sistema d’Emergències Mèdiques, SA

Barcelona, 3 de febrer de 2014

Reunits:

D’una part, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut, en virtut de l’article
17 g) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.

I de l’altra part, el senyor Francesc Bonet i Pedrol, director general de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, en
virtut de l’Acord del Consell d’Administració, de data 14 de juny de 2011.

És voluntat dels reunits signar aquest encàrrec de gestió amb l’objecte de procedir a la prestació del servei de
transport sanitari a Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat necessària per formalitzar aquest encàrrec de gestió.
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Manifesten:

Primer. La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, creà el Servei Català de la Salut
(CatSalut) per portar a terme una adequada organització i ordenació del sistema sanitari de Catalunya i
aconseguir el manteniment i la millora del nivell de salut de la població.

Segon. En data 21 de desembre de 1992 es va crear el Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA),
empresa pública del CatSalut.

SEMSA té naturalesa de societat mercantil amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la qual s’ajustarà al
dret privat i es regirà per les disposicions aplicables a les societats anònimes amb les peculiaritats que es
preveuen en el capítol 4 de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

 

Tercer. Que SEMSA, tal com es regula en els seus Estatuts, té com a objecte social l’atenció integral de les
urgències i les emergències sanitàries, mitjançant la gestió dels recursos personals, materials i econòmics que
siguin necessaris per tal de prestar l’atenció prehospitalària in situ i el transport assistit dels pacients crítics.

Constitueix també l’objecte social de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA, la participació en la gestió dels
sistemes d’atenció a la urgència i l’emergència a Catalunya que estableixi el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, així com, amb caràcter general, totes aquelles altres activitats que se li puguin
encomanar en l’àmbit de l’assistència i el trasllat de malalts, de la coordinació i implementació d’actuacions
sanitàries o qualsevol altra d’especial risc que incrementi la protecció i la seguretat en l’àmbit de la salut, i de
la gestió integrada de demandes d’atenció i informació sanitària a la ciutadania.

Quart. L’article 8.1 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), preveu que el contracte de gestió de serveis públics, dins del
qual s’integraria el contracte de prestació del servei de transport sanitari, és aquell en virtut del qual una
administració pública encomana la gestió d’un servei la prestació del qual ha estat assumida com a pròpia de la
seva competència. Així ho ratifica l’informe 11/2008, de 27 de novembre, de la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

És, per tant, el CatSalut el competent per contractar aquest servei públic.

Cinquè. Aquest mateix informe de la Junta Consultiva estableix que no s’aprecien impediments perquè altres
organismes, ens o entitats col·laborin amb les administracions públiques per a la realització d’actuacions de
caràcter material, tècnic o de serveis en la tramitació del corresponent procediment per a l’adjudicació del
contracte de gestió de serveis públics.

SEMSA, poder adjudicador segons el TRLCSP, i que ostenta la condició de mitjà propi instrumental i servei
tècnic del CatSalut, no podria adjudicar aquest tipus de contracte, atès que és competència del CatSalut, però
sí que podria intervenir en la seva tramitació donant suport amb actuacions de caràcter material, tècnic o de
serveis, així com en el seguiment i control en la seva execució.

Sisè. El CatSalut, en el marc de les seves competències, ha de prestar el servei de transport sanitari, urgent i
no urgent, a tot Catalunya, mitjançant el suport de SEMSA.

Com a conseqüència de totes les reflexions fins ara exposades i dins del marc de la normativa vigent és
voluntat d’aquestes parts formalitzar un encàrrec de gestió en els termes que es diran, amb la finalitat de
donar compliment als objectius que els són propis, i per això subscriuen aquest encàrrec, que resta sotmès als
següents

Acords:
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Primer. Objecte de l’encàrrec de gestió

L’empresa pública SEMSA, com a mitjà propi instrumental, i en tant que està dotada dels recursos materials i
humans necessaris, rep l’encàrrec del CatSalut per tal de portar a terme la gestió, la coordinació, el control i el
seguiment del servei de transport sanitari a Catalunya.

Segon. SEMSA es compromet a controlar de forma permanent la correcta gestió del servei i efectuar el
seguiment de la gestió, d'acord amb els criteris de coordinació i seguiment vigents, donant trasllat, si escau, de
les incidències detectades al Servei Català de la Salut.

Tercer. Les parts es comprometen a facilitar-se qualsevol informació relacionada amb l’objecte d’aquest
encàrrec de gestió.

Quart. La contraprestació econòmica anual màxima per a la prestació dels serveis serà la resultant de la
proposta econòmica dels adjudicataris. L’import màxim anual és de 214.385.380,61 euros (exempt d’IVA).

El pagament dels serveis prestats per l’adjudicatari serà realitzat per SEMSA, a càrrec de l’import reservat amb
aquest fi en el contracte subscrit a aquest efecte entre el CatSalut i SEMSA.

En relació amb els serveis contractats pel Servei Català de la Salut, el termini de durada del contracte de
gestió del servei de transport sanitari a Catalunya serà de sis anys des de l’inici de l’execució del contracte per
part de l’adjudicatari del procediment contractual i fins a un màxim de 10 anys.

Cinquè. Totes les accions que es desenvolupin en el marc d’aquest encàrrec de gestió hauran de figurar amb
els logotips que corresponguin.

Així mateix, tant el CatSalut com SEMSA, es comunicaran amb la suficient antelació la realització d’actes
públics de difusió i promoció que es derivin del desenvolupament del present encàrrec de gestió.

Sisè. Rescissió

El present encàrrec de gestió pot ser rescindit per les causes següents:

a) Per voluntat de les parts, que haurà d’instrumentalitzar-se per escrit.

b) Per incompliment de les obligacions pactades.

c) Les altres causes que resultin de l’aplicació de la legislació vigent.

Setè. Confidencialitat

Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que s’abstindran de fer cap mena de tractament de les dades
personals de què disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, que no respongui a la finalitat
pròpia d’aquest. De la mateixa manera es comprometen a no cedir a tercers les dades esmentades o els arxius
que les contenen, així com a guardar-ne estricta confidencialitat, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades.

Vuitè. Comissió de Seguiment de la Gestió

A petició del CatSalut i/o de SEMSA es podrà crear una Comissió de Seguiment de la Gestió, integrada per
representants del CatSalut, de SEMSA i de les empreses adjudicatàries, per tal d’avaluar i controlar la gestió.

Novè. Vigència

Aquest encàrrec de gestió entrarà en vigor en el moment de la seva formalització i durarà fins a la finalització
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del contracte subscrit amb l’empresa adjudicatària, i les seves possibles pròrrogues, sempre condicionat a
l’autorització per part del Govern de la Generalitat de Catalunya de la corresponent plurianualitat.

Desè. Règim jurídic

En tot allò que no estigui regulat en els acords anteriors resultarà d’aplicació la normativa administrativa
vigent, i en concret el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic.

Onzè. Publicació al DOGC

D’acord amb el que disposa l’article 15.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú, aquest encàrrec de gestió haurà de ser publicat
al DOGC.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest encàrrec de gestió, el signem en dos exemplars, en el
lloc i en la data indicats a la capçalera.

Josep Maria Padrosa i Macias

Director del Servei Català de la Salut

Francesc Bonet i Pedrol

Director General de Sistema d’Emergències Mèdiques, SA

(14.069.032)
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