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Pròrroga i modificació per a l’any 2023 del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la 

Salut (ICS) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per la compensació de despeses 

d’utilització dels CAP Ciutat Meridiana i CAP Carles Ribas per a l’ús per part dels CAS Nou Barris i 

CAS Sants respectivament. 

 

Barcelona, 2022  

 

INTERVENEN 

 

D’una banda, la senyora Núria Nadal Braqué, gerent de la Gerència Territorial de Barcelona/Atenció 

Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut, (en endavant ICS GT BCN) en representació de 

la Gerència Territorial de Barcelona de l’Institut Català de la Salut, amb NIF Q5855029D, en ús de les 

facultats previstes al punt 1 de la Resolució SLT/3067/2018, de 18 de desembre, de delegació de 

competències en les persones titulars de les gerències territorials de l’Institut així com en el director/a 

de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron, en virtut del seu nomenament. 

 

D'altra banda, la senyora Gemma Tarafa Orpinell en qualitat de presidenta de l'Agència de Salut Pública 

de Barcelona (en endavant ASPB), amb domicili Plaça Lesseps, núm. 1 i NIF P5890009-C, i de conformitat 

amb el Decret de delegació de l'Alcaldia de data 15 de juny de 2019, en virtut de les facultats atorgades 

per l'article 8.1 d) deis seus Estatuts i l'acord de la Junta de Govern de l'ASPB de data 12 de desembre 

de 2002, actuant en nom i representació de l'esmentat organisme, assistida en aquest acte per la Sra. 

Raquel Pérez Herranz, secretària de l'ASPB, per Decret de delegació de la Secretaria General de 

l'Ajuntament de Barcelona de data 5 de juliol de 2022. 

 

Les persones compareixents es reconeixen mútuament la plena capacitat legal per actuar en les 

respectives representacions que ostenten i als efectes, 

MANIFESTEN 

 

I. Que en data 11 de maig de 2022 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català 

de la Salut(d’ara endavant ICS)amb NIF Q-5855029-D, i l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

(ASPB) per la compensació de despeses d’utilització dels CAP Ciutat Meridiana i CAP Carles Ribas 

per a l’ús per part dels CAS Nou Barris i CAS Sants respectivament. 

 

II. Que atès que tant l’ICS com l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) tenen intenció de 

continuar durant l’any 2023 ocupant els espais dels immobles dels CAP Ciutat Meridiana i CAP 

Carles Ribas per a l’ús per part dels CAS Nou Barris i CAS Sants respectivament, i atès que la 

clàusula 20a del conveni inicial, preveu la possibilitat de pròrroga pel període d’un any, fins a 

un màxim de quatre anys, podent posteriorment acordar unànimement la seva pròrroga per 

un període de fins a quatre anys addicionals o bé la seva extinció; les parts, 
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ACORDEN

Primer.- S’acorda la pròrroga i modificació per a l’any 2023 de l’esmentat conveni pels imports que es 

preveuen i que consten a l’annex d’aquest document, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

En aquest annex s’especifica la previsió de despesa total, així com el seu corresponent repartiment entre 

ambdues entitats per a l’any 2023, d’acord amb les clàusules del Conveni inicial.

Segon.- D’acord amb l’esmentat annex, l’ASPB haurà d’ingressar, amb la corresponent factura, els 

imports que corresponguin en el compte d’ingressos de la Gerència Territorial Barcelona/Atenció 

Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut, la quantitat 

anual de 4.228,29€ pel CAS Sants (Dr. Carles Ribas) i 755,11€ pel CAS Nou Barris (Ciutat Meridiana).

Atès que els imports que consten en aquest document són una previsió de despesa, durant el primer 

trimestre de l’any 2024 es regularitzaran en funció de les despeses que realment s’hagin produït.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document de pròrroga i modificació per a l’any 

2023 del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona(ASPB) per la compensació de despeses d’utilització dels CAP Ciutat Meridiana i CAP Carles 

Ribas per a l’ús per part dels CAS Nou Barris i CAS Sants respectivament, la signen electrònicament amb 

efectes d’1 de gener de 2023.

Núria Nadal Braqué Gemma Tarafa Orpinell

Gerent Presidenta

Gerència Territorial Barcelona Agència de Salut Pública de

Institut Català de la Salut Barcelona

(Per delegació,

Resolució SLT/3067/2018.DOGC15.01.2019)

Raquel Pérez Herranz

Secretària de l’ASPB

(per Decret de  delegació de la 

Secretària General de 05.07.2022)

Gemma Tarafa Orpinell 
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Previsió despeses 2023 CAS Sants (Carles Ribas) 

Percentatge m2 ocupació CAS Sants 1,48% 

 

 

 

 

 

 

Subministrament elèctric 32.714,28 

Subministraments d'aigua 5.500,00 

Subministrament de gas 3.054,00 

Neteja 90.928,56 

Seguretat 71.802,42 

CM centraleta telefònica 640,48 

Telefonia- Veu 3.610,19 

Llocs treball 1.121,31 

CM Construccions 50.934,53 

CM Jardineria 1.372,50 

Aprovisionaments 7.460,00 

 

484,17 

81,40 

45,20 

1.345,74 

1.062,68 

9,48 

53,43 

261,64 

753,83 

20,31 

110,41 

 

Total 269.138,27 

 

Previsió despeses Carles Ribes 2023 

Import previsió 

2023 CAS Sants 

4.228,29 
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Previsió despeses 2023 CAS Nou Barris (Ciutat Meridiana) 

Percentatge m2 ocupació CAS Nou Barris 0,27% 

 

 

Subministrament elèctric 30.738,20 

Subministraments d'aigua 5.500,00 

Subministrament de gas 9.458,63 

Neteja 104.480,15 

Seguretat 59.095,67 

CM centraleta telefònica 511,88 

Telefonia- Veu 2.191,61 

Llocs treball 747,54 

CM Construccions 38.929,80 

Aprovisionaments 8.000,00 

 

82,99 

14,85 

25,54 

282,10 

159,56 

1,38 

5,92 

56,07 

105,11 

21,60 

 

Total 259.653,48 

 

Previsió despeses Ciutat Meridiana 2023 

Import previsió 

2023 CAS Nou 

Barris 

755,11 




