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DEPARTAMENT
DE SALUT
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ
SLT/1596/2009, de 29 de maig, per la qual es delega en l’Institut de Prestacions
d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) les competències en matèria
de gestió dels serveis d’atenció sanitària, en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques
de salut Barcelona 1A (Barceloneta), Barcelona 10A (Vila Olímpica), Barcelona
6C (Gràcia) i Barcelona 6E (Larrard - Lesseps).
Atès que el Servei Català de la Salut és un ens públic de naturalesa institucional,
creat per la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, que
té com a objectiu el manteniment i la millora del nivell de salut de la població,
mitjançant el desenvolupament de les funcions que li són encomanades per la seva
llei de creació;
Atès que l’article 13.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que
les diferents administracions públiques poden delegar l’exercici de les competències
que tinguin atribuïdes en altres òrgans de la mateixa administració, encara que no
siguin jeràrquicament dependents, o de les entitats de dret públic vinculades o que
en depenguin;
Atès que l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal
(PAMEM) és un organisme autònom adscrit al Consorci Sanitari de Barcelona des
de 1991, els Estatuts del qual van ser aprovats pel Consorci Sanitari de Barcelona
el 29 d’octubre de 2002 i van ser publicats al DOGC núm. 3783, de 17.12.2002; i
que el PAMEM té com a finalitat específica, entre d’altres, la prestació de serveis
d’atenció primària de salut de determinats col·lectius de la població;
Atès que el Consorci Sanitari de Barcelona és un ens públic de caràcter associatiu, constituït per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i adscrit
funcionalment al Servei Català de la Salut, en virtut del que estableix la disposició
addicional catorzena de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, segons la redacció que en fa la Llei 11/1995, de 29 de setembre;
Atès que els Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona, aprovats pel Decret
215/2002, d’1 d’agost (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002), estableixen que les seves
finalitats les pot portar a terme el mateix Consorci, així com els òrgans de gestió,
dotats o no de personalitat jurídica pròpia, que ell creï o bé aquells que s’hi adscriguin;
Atès que el Consorci exerceix en l’àmbit de la ciutat de Barcelona les funcions
que la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya atribueix a les regions sanitàries del
Servei Català de la Salut, així com les funcions que li puguin ser delegades pels
òrgans centrals del Servei Català de la Salut, a l’empara del que disposa l’article 22.3
de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, entre les quals s’inclou l’establiment i
l’actualització d’acords, convenis i concerts per a la prestació de serveis, en relació
amb el seu respectiu àmbit territorial;
Atès que el Servei Català de la Salut, en l’any 2002, va delegar en el PAMEM
competències en matèria de gestió dels serveis d’atenció sanitària, en l’àmbit
territorial de les àrees bàsiques de salut Barcelona 1A (Barceloneta), Barcelona
10A (Vila Olímpica), Barcelona 6C i Barcelona 6E, i que segons la valoració dels
serveis tècnics el PAMEM ha desenvolupat les competències delegades de forma
satisfactòria, per la qual cosa s’ha considerat convenient renovar la delegació efectuada en l’any 2002;
Atès que el Consell de Direcció del Servei Català, en la sessió del 26 de novembre
de 2008, va aprovar la renovació de la delegació en el PAMEM de les competències
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en matèria de gestió dels serveis d’atenció sanitària, en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques de salut Barcelona 1A (Barceloneta), Barcelona 10A (Vila Olímpica),
Barcelona 6C i Barcelona 6E;
Atès que l’article 17.1.a) de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de
Catalunya, estableix que correspon al director del Servei Català de la Salut complir
i fer complir els acords adoptats pel Consell de Direcció en les matèries que són
de la seva competència;
D’acord amb tot això, i fent ús de les competències que m’atorga l’article 17 de la
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya,
RESOLC:
Delegar en el PAMEM les competències en matèria de gestió dels serveis d’atenció
sanitària en l’àmbit territorial de les àrees bàsiques de salut Barcelona 1A (Barceloneta), Barcelona 10A (Vila Olímpica), Barcelona 6C (Gràcia) i Barcelona 6E
(Larrard - Lesseps), d’acord amb les condicions següents:
a) L’abast de la delegació inclou la gestió de l’activitat d’atenció primària integral
de la salut, que es recull en la lletra b) de l’article 8 de Llei 15/1990, de 9 de juliol,
d’ordenació sanitària de Catalunya, amb el contingut que la normativa vigent estableixi per a aquesta.
Tanmateix, aquest abast s’haurà d’especificar mitjançant l’establiment d’un conveni
entre el PAMEM i el Servei Català de la Salut, on es reguli la dotació econòmica,
amb els criteris d’actualització corresponents, que el Servei Català de la Salut haurà
de transferir anualment al PAMEM, mentre estigui vigent aquesta delegació.
b) La delegació s’estableix amb una durada de sis anys, comptadors des de l’1
de juny de 2009.
c) El Servei Català de la Salut es reservarà les facultats de direcció i control
següents:
Exercir la potestat reglamentària sobre la matèria.
Revisar d’ofici les resolucions dictades, si escau, pel PAMEM.
Elaborar programes i establir directrius sobre la gestió de les competències
delegades.
Demanar en qualsevol moment informació sobre la gestió dels serveis.
Enviar comissionats.
Formular requeriments per a la correcció de les deficiències que es puguin
observar.
Adoptar altres mesures anàlogues a les anteriors.
d) L’organització per a l’exercici de la competència delegada correspondrà al
PAMEM, i ha de respectar la normativa aplicable i les facultats reservades al Servei
Català de la Salut.
Barcelona, 29 de maig de 2009
JOSEP M. SABATÉ I GUASCH
Director
(09.139.026)
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