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Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Justícia i l’empresa 
pública Gestió de Serveis Sanitaris en matèria de formació, recerca i docència  

REUNITS 

D’una part, el senyor Joan Domènech Abad i Esteve, secretari de Relacions amb 
l’Administració de Justícia, nomenat pel Decret 80/2018, de 7 de juny (DOGC núm. 7639, de 
11.6.2018), en representació del Departament de Justícia, qui actua per delegació del 
conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Resolució 
JUS/1040/2017, de 12 de març, de delegació de competències del conseller de Justícia en 
diferents òrgans del Departament (DOGC núm. 7371, de 17.5.2017). 

I d’una altra, el senyor Ramon Sentís Bergés, gerent de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), 
nomenat per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 17 de desembre de 
2019, qui actua en nom i representació de l’esmentada entitat, amb NIFQ7555308A.” 

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per atorgar aquest document i 

MANIFESTEN 

1. Que l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC), creat pel 
Decret 302/2001, de 20 de novembre, és un òrgan tècnic al servei de l’Administració de 
justícia i dependent de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia que té, 
entre altres funcions, la de realitzar activitats de docència i investigació relacionades amb 
la medicina forense (art. 1.3.b del Reglament de l’Institut aprovat per Decret 411/2006, de 
31 d’octubre). 
L’article 33.1 del Reglament de l’Institut preveu la col·laboració de l’IMLCFC amb les 
universitats o altres institucions mitjançant convenis i altres instruments de cooperació 
subscrits pel Departament de Justícia, i promou la participació i vinculació dels metges 
forenses en l’activitat docent. 

2. Que Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) és una empresa pública adscrita al Servei Català 
de la Salut l’objectiu de la qual és la gestió i l’administració dels serveis traspassats de la 
Diputació de Lleida a l’Administració de la Generalitat en matèria sanitària mitjançant el 
Decret 167/1992, de 20 de juliol, com també la gestió i administració de programes 
institucionals, la gestió i administració de centres i la prestació de serveis en l’àmbit de la 
salut i l’atenció a persones afectes de dependència, tant en l’àmbit domiciliari com 
ambulatori o d’internament, ja sigui directament o mitjançant aliances, o donant suport a 
altres institucions o dispositius, principalment en l’àmbit dels territoris de la Regió 
Sanitària Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d’influència. 

3. Que entre les seves funcions, i d’acord amb els seus Estatuts, figura la de desenvolupar 
programes d’investigació en l’àmbit de la salut i col laborar amb la universitat i la resta 
d’institucions competents en matèria de docència i recerca, i que, amb aquesta finalitat, 
pot aprovar convenis i acords de col·laboració amb entitats públiques o privades. 

4. Que tant GSS com l’IMLCFC estan interessats a dur a terme programes de 
col·laboració per a la formació, recerca i docència en matèries d’interès comú. 

5. Que, vista la conveniència d’aquesta cooperació, ambdues entitats han convingut la 



2 

formalització i subscripció d’aquest Conveni marc de col·laboració, que se subjecta a 
les següents: 

CLÀUSULES 

1. Objecte del Conveni 
L’objecte d’aquest Conveni és establir el marc institucional de col·laboració entre l’IMLCFC i 
GSS, per al desenvolupament, conjunt o de forma coordinada, de programes, projectes i 
activitats de formació, recerca o docència que puguin reportar un benefici en l’àmbit 
d’ambdues institucions i a la societat. 
Les col·laboracions específiques que s’acordin en cada cas, o necessitin d’un marc 
regulador concret, seran objecte de convenis específics que s’adjuntaran com a annexos al 
present Conveni.  

2. Finançament 
El present Conveni marc de col·laboració no suposa cap contraprestació econòmica per a 
les parts signants, ni té cap despesa associada per al Departament de Justícia. 
Sens perjudici d’això, en el supòsit que l’execució d’alguns dels objectius fixats en el 
Conveni marc comporti en el futur la necessitat de dotació econòmica, les parts signaran els 
convenis o annexos que corresponguin, amb indicació expressa de les activitats o 
actuacions que comporten despesa, així com els imports i reserves de crèdits 
corresponents. 

3. Compromisos de les parts 
a) En qualsevol publicació o difusió dels resultats científics (articles, comunicacions, 

ponències, participació en congressos, aparició en mitjans de comunicació, i, en 
general en tots els documents que es generin amb motiu de l’activitat fruit d’aquest 
conveni marc), els professionals de l’IMLCFC i de GSS faran constar sempre la seva 
pertinença a l’IMLCFC, a GSS i a qualsevol altra institució que participi en l’activitat. A 
la filiació de les publicacions i altres activitats cal que hi figuri: a) autors, b) IMLCFC 
Divisió de ....  , c) GSS. 

b) Cadascuna de les institucions posarà a disposició de l’altra les dades referents a 
publicacions, projectes obtinguts i a qualsevol altre resultat científic. Ambdues 
institucions podran fer ús d’aquesta informació a efectes estadístics, de rendiment de 
comptes i en indicadors de la qualitat i l’impacte de la seva recerca, mostrant que 
l’activitat científica s’ha vehiculat a través de la col·laboració amb l’altra institució. 

c) Ambdues institucions promouran, quan ho estimin convenient i sigui factible, la 
participació de professionals en activitats de formació organitzades per l’altra institució. 
Aquesta formació podrà comprendre la realització de pràctiques en els termes en què 
es convingui mitjançant una addenda específica a aquest Conveni marc. 

d) Els professionals de cadascuna de les institucions podran ser proposats com a 
docents en les activitats formatives que organitzin. 

e) Els professionals de l’IMLCFC mantindran íntegrament la seva vinculació de 
naturalesa administrativa, laboral o contractual amb l’Institut, de manera que es 
mantindran aplicables tots els drets i deures inherents a aquesta vinculació, sense que 
la seva participació en activitats de recerca, formació o docència derivades del present 
Conveni pugui suposar cap modificació en les condicions existents. 
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4. Membres participants 

Per part de l’IMLCFC podran intervenir els metges forenses en actiu que es designin per als 
programes, projectes i activitats que s’acordin. 
Per part de GSS hi podran intervenir els professionals dels seus diferents serveis i unitats. 

5. Titularitat de drets sobre propietat intel·lectual 
La titularitat dels drets de la recerca, i dels drets sobre la propietat intel·lectual i/o industrial 
sobre aquells drets, que es generi en el marc de les activitats de recerca dutes a terme amb 
motiu d’aquest Conveni marc restarà subjecta a les disposicions que acordin les parts en els 
convenis específics o annexos al present Conveni marc que se subscriguin. Pel que fa als 
drets inherents a l’autoria, s’atorgarà el reconeixement corresponent a les persones que 
hagin creat o desenvolupat aquests resultats de la recerca, respectant els drets morals que 
com a autors o inventors els corresponguin. 
Les parts determinaran quina de les entitats assumirà les tasques de gestió de protecció i 
explotació dels resultats de la recerca, en funció de la distribució de la titularitat. En tot cas, 
cadascuna de les parts assumirà les despeses que li corresponguin de forma proporcional a 
la seva participació en la titularitat. 
Les parts també acordaran conjuntament la fórmula d’explotació dels resultats de la recerca, 
i el repartiment dels beneficis que se’n puguin derivar. 

6. Bona pràctica i confidencialitat 
En totes les activitats que es duguin a terme en aplicació del Conveni, s’hauran d’adoptar les 
mesures necessàries a fi de garantir la confidencialitat de les dades sumarials i el secret de 
les investigacions en curs, així com de les històries clíniques. S’haurà de tenir en compte la 
regulació sobre l’ús i l’accés a la història clínica que fa la Llei 21/2000, de 29 de desembre, 
sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la Llei 41/2002, 
de 14 de novembre, estatal bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i 
obligacions en matèria d’informació i documentació clínica. 
Les entitats atorgants d’aquest Conveni marc vetllaran perquè les activitats que s’hi 
despleguin en el seu marc preservin els criteris de bona pràctica, s’ajustin als principis ètics 
que presideixen la recerca en biomedicina i salvaguardin la confidencialitat exigible en 
aquest àmbit. Així mateix, tindran cura d’ajustar les actuacions desplegades en dispositius 
assistencials a les normes vigents en tot moment, concretament a la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals 
i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/26/CE 
(Reglament general de protecció de dades). 
De la mateixa manera, s’ha de garantir la protecció de les dades de caràcter personal tant 
en l’elaboració com en la difusió dels estudis o treballs que puguin resultar o derivar de les 
actuacions que es duguin a terme en el marc d’aquest Conveni, mitjançant la supressió 
d’aquelles dades o informació que puguin fer possible la identificació de les persones. 

7. Naturalesa jurídica del Conveni 
Atès el seu objecte, es tracta d’un Conveni intraadministratiu previst a l’article 47.2.b) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, subjecte, per tant, a les 
previsions d’aquesta Llei. 
El present Conveni resta fora de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, de conformitat amb el que estableixen el seu article 6.1, si bé li són aplicables els 
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principis d’aquesta Llei per tal de resoldre els dubtes i buits legals que es puguin presentar, 
tal com preveu l’article 4 del referit text legal. 

8. Vigència 
Aquest Conveni marc de col·laboració entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i 
tindrà una vigència de quatre anys, de conformitat amb el que estableix l’article 49.h) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. En qualsevol moment abans de 
la finalització d’aquest termini, les parts podran acordar unànimement la seva pròrroga per a 
un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. 
La resolució d’aquest Conveni marc no comportarà, llevat acord exprés de les parts, 
l’extinció dels convenis específics que s’hagin subscrit a l’empara de la clàusula primera i 
que es trobin en vigor, els quals tindran continuïtat fins a l’expiració de termini i/o de les 
actuacions previstos en els mateixos, tot aplicant-se, en allò que escaigui, les condicions del 
present Conveni marc fins a la seva finalització. 

9. Modificació  
Qualsevol modificació dels termes del present conveni marc s’haurà de fer amb el 
consentiment de les parts i per escrit, i s’haurà d’incloure com a clàusula addicional.  

10. Causes de resolució 
De conformitat amb el que estableix l’article 51 de de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, són causes de resolució del Conveni: 

‒ El compliment de les actuacions que són objecte d’aquest Conveni marc. 
‒ L’expiració del termini de vigència acordat en la clàusula vuitena o de les seves 

pròrrogues. 
‒ L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos i obligacions 

assumits per les parts en aquest Conveni marc. En aquest cas, la part 
interessada ha de requerir la part incomplidora perquè doni compliment a les 
obligacions referides, i ho comunicarà igualment a la Comissió de seguiment 
establerta la clàusula onzena. Si transcorregut el termini que s’hagi establert en 
el requeriment, com a mínim de 15 dies, persistís l’incompliment, s’entendrà 
resolt el Conveni. 

‒ El mutu acord de les parts, instrumentat per escrit. 
‒ La denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que ha de ser comunicada 

amb un preavís d’un mes, perquè existeixin causes que dificulten o impossibiliten 
el compliment del seu contingut. 

‒ La impossibilitat sobrevinguda legal o material de donar compliment a l’objecte 
d’aquest Conveni marc. 

‒ Les altres causes de resolució previstes a la normativa aplicable. 
 

En el cas d’extinció anticipada del Conveni, es fixarà per la Comissió de Seguiment la forma 
de finalitzar les actuacions en curs. 

11. Comissió de seguiment 
Per al seguiment en l’execució del present Conveni marc es crea una comissió paritària, 
formada per un nombre igual de representants de cadascuna de les parts, que vetllarà pel 
fidel compliment de les clàusules que constitueixen el seu objecte, de conformitat amb el 
que disposa l’article 49.f) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
Aquesta comissió tindrà la funció, entre d’altres, de resoldre les qüestions d’interpretació i 
execució del Conveni. La Comissió es reunirà sempre que alguna de les parts ho consideri 
necessari. 
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En allò que no estigui expressament previst en aquest Conveni marc, el funcionament de la 
Comissió es regirà pel que estableixen els articles 13 i següents de la Llei 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.  

12. Règim jurídic i resolució de conflictes 
Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l’aplicació, la interpretació o l’execució d’aquest 
Conveni marc de col·laboració, així com dels annexos que se subscriguin a la seva empara, 
s’ha de resoldre a través de la Comissió de seguiment. Aquelles diferències que no puguin 
ser resoltes en el si de la Comissió de seguiment, se sotmetran a la resolució conjunta de 
les persones titulars del Departament de Justícia i de GSS. 

13. Portal de la Transparència 
Les parts signants d’aquest Conveni marc manifesten el seu consentiment per tal que les 
dades personals que hi consten, així com la resta de les especificacions contingudes al 
mateix, puguin ser publicats al Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

14. Rescissió del Conveni de 22 de juliol de 2015 
Ambdues parts acorden la rescissió de mutu acord del Conveni marc de col·laboració 
subscrit en data 22 de juliol de 2015 per a la realització de les pràctiques en psiquiatria 
forense a l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida. 

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el signen 
electrònicament a un sol efecte en les dates que consten a les respectives signatures. 

Joan Domènech Abad i Esteve          Ramon Sentís Bergés 
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