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CONVENI REGULADOR DE LA CREACIÓ DEL CONSORCI SISTEMA 
INTEGRAL DE SALUT LLEIDA 

 
 
Barcelona, .... de ............... de 2014 
 
 
R E U N I T S : 
 
 
D’una banda, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei 
Català de la Salut, 
 
De l’altra, el senyor Pere Soley i Bach, director gerent de l’Institut Català de la 
Salut. 
 
De l’altra, el senyor Xavier Matias-Guiu Guia, director de l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida. 
 
De l’altra, el senyor Roberto Fernández Díaz, rector de la Universitat de Lleida. 
 
De l’altra, el senyor Josep Santamaria i Oller, president de l’empresa pública 
Gestió de Serveis Sanitaris. 
 
 
Subscriuen el present conveni de col·laboració regulador de la constitució del 
consorci Sistema Integral de Salut Lleida davant l’Honorable senyor Boi Ruiz i 
García, conseller de Salut de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
A C T U E N : 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant 
CatSalut), en virtut de les atribucions que li confereix l’article 17.1 de la Llei 
15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya i de conformitat amb 
l’aprovació del present conveni regulador adoptat pel Consell de Direcció del 
CatSalut en data ..............de 2014. 
 
El segon, en nom i representació de l’Institut Català de la Salut (en endavant, 
ICS), en virtut de les atribucions que li confereix l’article 10 de Llei 8/2007, del 
30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, i de conformitat amb l’aprovació del 
present conveni regulador adoptat pel seu Consell d’Administració en data 
............. de 2014. 
 
El tercer, en nom i representació de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida 
(en endavant IRBLleida), en virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 
dels seus Estatuts, aprovats per Acord de Govern de data 7 de maig de 2013. 
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El quart, en nom i representació de la Universitat de Lleida (en endavant UdL), 
en virtut de les atribucions que li confereix l’article 64 del Decret 201/2003, de 
26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida. 
 
El cinquè, en nom i representació de l’empresa pública Gestió de Serveis 
Sanitaris (en endavant GSS), de conformitat amb l’acord d’aprovació de la 
formalització del present conveni adoptat en data ... de 2014. 
 
 
M A N I F E S T E N : 
 
 
I. La Regió Sanitària Lleida del CatSalut ha experimentat al llarg dels darrers 
anys un procés de creixent integració assistencial en l’àmbit de l’atenció a la 
salut de cobertura pública. Els lligams de col·laboració entre l’Hospital de Santa 
Maria, gestionat per l’empresa pública GSS, i l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, gestionat per l’ICS, s’han intensificat fins materialitzar al febrer de 
2012 una aliança estratègica que ha activat sinergies i ha facilitat la unificació 
dels criteris de gestió d’algunes especialitats. La fórmula d’actuació conjunta ha 
evolucionat en paral·lel en l’àmbit científic a través de l’IRBLleida, que ha 
contribuït a incrementar el grau d’excel·lència dels nostres dispositius 
assistencials i actuar com a baula per retenir el talent dels professionals. 
 
II. Atès l’èxit de l’experiència, el Govern de la Generalitat, mitjançant Acord de 
25 de febrer de 2014, ha optat per avançar en el grau d’interacció. El 
plantejament parteix de potenciar una vinculació orgànica més intensa entre les 
diferents entitats integrades al seu sector públic de la salut a la Regió Sanitària 
Lleida i a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran sota la perspectiva d’unificar les 
polítiques estratègiques, organitzatives, culturals i operatives, amb l’objectiu 
d’evitar duplicitats en matèria de provisió de serveis assistencials en salut, 
assolir un major grau d’eficiència en benefici tant dels pacients com dels 
professionals mentre, simultàniament, l’organització garanteix la millor 
adaptació possible a les característiques pròpies del territori. 
 
III. De conformitat amb l’anterior, l’Acord de 25 de febrer de 2014 estableix un 
mandat explícit del Govern al CatSalut en el sentit d’unificar sota la titularitat 
d’un únic ens jurídic de naturalesa pública tots els dispositius assistencials 
gestionats per les entitats proveïdores del sector públic en l’àmbit de la Regió 
Sanitària Lleida, amb la corresponent integració dels seus mitjans materials i 
personals. Aquest mandat resulta congruent amb la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d’ordenació sanitària de Catalunya, que crea el CatSalut com a ens públic de 
caràcter institucional responsable de garantir una cobertura pública de qualitat 
a la població de Catalunya i igualment amb la configuració del nostre model de 
salut, el qual distingeix entre el finançament públic de l’atenció a la salut, a 
càrrec del CatSalut, i la seva provisió a càrrec d’una diversitat d’entitats, entre 
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elles l’ICS i GSS, les quals constitueixen la referència assistencial clau a la 
Regió Sanitària Lleida i a la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. 
 
IV. En aquest context, la creació d’una nova entitat proveïdora que encaixi amb 
el citat mandat d’integració s’ha de fer de forma racional, sota la prioritat de 
maximitzar els recursos públics disponibles i, per tant, evitar la duplicitat 
d’estructures orgàniques, enllaçant amb els criteris per a la creació, la 
modificació i la supressió d’entitats participades per la Generalitat establert pel 
propi Govern mitjançant el seu Acord de 10 de juliol de 2012. 
 
V. La Llei 8/2007, del 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, crea l’empresa 
pública ICS, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al 
compliment de les seves finalitats. El seu article 12.3, segons la redacció 
introduïda per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del 
sector públic per agilitar l’activitat administrativa, confereix al seu consell 
d’administració la competència per acordar la participació de l’ICS en la creació 
de consorcis, sense que se’n desprengui cap impediment en funció dels seus 
Estatuts, aprovats pel Decret 13/2009, de 3 de febrer. En conseqüència, l’ICS 
disposa de legitimitat per participar activament en una entitat concebuda per 
unificar la provisió de serveis assistencials en una àrea territorial específica del 
seu interès en funció de la millora en l’eficiència i la qualitat que comporta 
aquesta mesura. 
 
VI. L’empresa pública GSS va crear-se a partir de l’Acord adoptat pel Govern 
de la Generalitat de 20 de juliol de 1992 amb l’objectiu d’administrar els serveis 
traspassats per la Diputació de Lleida a l’Administració de la Generalitat en 
matèria sanitària mitjançant el Decret 167/1992, de 20 de juliol. L’aplicació 
d’una nova fórmula de gestió integrada, capaç de reunir tots els recursos 
públics del territori, aconsella la seva dissolució, que ja ha estat acordada pel 
seu Consell d’administració en data ... de 2014 en el marc d’aquesta 
reorganització corporativa i que per a la seva plena efectivitat requereix 
l’aprovació del Govern de la Generalitat. 
 
VII. L’IRBLleida, com a entitat que aglutina el coneixement científic en l’àmbit 
de la salut a les terres de Lleida, i la UdL, com a exponent de la projecció 
universitària dels dispositius assistencials tant a nivell de formació com de 
recerca, constitueixen les institucions de referència per completar el 
dimensionament del nou consorci sota pautes d’excel·lència i d’integració 
sostenibles de cara al futur. 
 
VIII. La voluntat de les parts signants, comptant amb el suport de 
l’Administració de la Generalitat a través del seu departament de Salut, és 
constituir un nou consorci de naturalesa pública, denominat Sistema Integral de 
Salut Lleida, que encaixi amb el mandat determinat pel Govern a partir del seu 
Acord de 25 de febrer de 2014, doni lloc a la successió de GSS al territori un 
cop es dissolgui i passi a integrar tots els recursos públics destinats a 
l’assistència i la recerca en matèria de salut a la Regió Sanitària Lleida, amb 
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plena vocació de projecció sobre la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, de 
conformitat amb els pactes que es preveuen en el present conveni regulador. 
 
 
Per tot el manifestat, les entitats signants, reconeixent-se mútuament capacitat 
per obligar-se, atorguen el present conveni de col·laboració amb subjecció a les 
següents 
 
 
C L À U S U L E S : 
 
 
Primera. Objecte 
 
1. El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre les parts 
signants per a la creació del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida (en 
endavant el Consorci), el qual estarà integrat pel Servei Català de la Salut 
(CatSalut), l’Institut Català de la Salut (ICS), l’Institut de Recerca Biomèdica de 
Lleida (IRBLleida) i la Universitat de Lleida (UdL), així com facilitar que 
assumeixi l’adscripció dels serveis i recursos de l’empresa pública Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS) una vegada aprovada la seva dissolució per part del 
Govern. 
 
2. El consorci es crea d’acord amb els principis establerts en els objectius 
específics marcats en el Pla de Salut Territorial 2011-2015 aprovats pel Consell 
de Direcció de la Regió Sanitària Lleida l’1 de febrer de 2012. Té la finalitat de 
preservar, millorar i potenciar de manera substancial i tangible l’eficiència dels 
serveis assistencials i socials que es presten a la ciutadania i als pacients de 
les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i l’Aran, comprenent les seves 
respectives àrees d’influència, millorant el seu impacte sobre la salut de les 
persones a partir d’aglutinar els dispositius assistencials: d’atenció primària i 
comunitària; atenció especialitzada; atenció sociosanitària; atenció en 
psiquiatria, addiccions i salut mental; garantint l’equilibri i transversalitat entre 
línies segons necessitat i incorporant l’àmbit de l’atenció social. Així mateix, 
haurà d’incorporar els àmbits docents i de recerca de l’actual GSS i de l’ICS 
(pel que fa als seus dispositius a les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i 
Aran), amb la corresponent integració dels seus mitjans materials i personals. 
 
3. En el moment de la seva constitució, el consorci succeirà en la provisió de 
serveis assistencials públics en els àmbits territorials de les regions sanitàries 
Lleida i Alt Pirineu i Aran les empreses públiques GSS i ICS. La substitució de 
l’activitat de provisió assistencial a càrrec de l’ICS es preveu sens perjudici dels 
pactes de transitorietat establerts en aquest mateix conveni, destinats a 
permetre una transmissió de funcions i responsabilitats harmònica i ajustada a 
les especials característiques corporatives de l’ICS en el marc del sistema 
públic de salut català. 
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Segona. Naturalesa pública i règim del consorci. 
 
1. El consorci té naturalesa pública, personalitat jurídica pròpia i diferenciada de 
la dels seus membres i es regirà pels seus Estatuts i per les normes que li 
siguin d’aplicació, actualment establertes al capítol III del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim i procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. No obstant això, es consideraran directament aplicables les 
normes que puguin substituir o completar aquest capítol així com aquelles que, 
en el seu cas, el desenvolupin. 
 
2. Els Estatuts del consorci s’adjunten en Annex 1 al present conveni. 
Qualsevol modificació legalment adoptada es considerarà automàticament 
integrada al citat annex sense necessitat de modificar explícitament aquest 
conveni. 
 
 
Tercera. Adscripció dels Recursos materials. 
 
1. El CatSalut adscriu els drets patrimonials que ostenta sobre l’Hospital de 
Santa Maria de Lleida, l’Hospital Comarcal del Pallars i la resta de dispositius 
que actualment es troben sota gestió de GSS al consorci. L’adscripció es farà 
efectiva un cop el Govern aprovi la dissolució de GSS i la constitució del 
consorci i aquest ens adquireixi plena personalitat jurídica. Aquesta adscripció 
inclou tots els béns mobles, les instal·lacions, els equipament sanitaris i els 
sistemes d’informació en ús en aquests centres i dispositius, necessaris per a 
donar continuïtat al seu normal funcionament assistencial. 
 
2. El CatSalut, amb el vist i plau de l’ICS, adscriu els drets patrimonials que 
ostenta sobre l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i sobre la resta de 
dispositius que actualment es troben sota gestió de l’ICS als àmbits territorials 
de les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran al consorci. L’adscripció es 
farà efectiva un cop el govern aprovi la constitució del consorci i aquest ens 
adquireixi plena personalitat jurídica. Aquesta adscripció inclou els béns 
mobles, les instal·lacions, els equipaments sanitaris i els sistemes d’informació 
en ús a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i la resta de dispositius, 
necessaris per a donar continuïtat al seu normal funcionament assistencial. 
 
3. El CatSalut adscriu qualsevol instal·lació, equipament, bé moble i immoble i/o 
dret de naturalesa patrimonial de què sigui titular en virtut de la successió 
universal sobre els drets i obligacions de GSS, un cop aquesta empresa pública 
s’hagi dissolt, al consorci. 
 
4. Les parts accepten que el CatSalut estableixi de mutu acord amb el consorci, 
un cop hagi estat constituït i hagi entrat en funcionament, els protocols i normes 
de col·laboració necessaris amb l’objecte de garantir la conservació, 
manteniment i inversions de reposició necessaris per garantir la plena 
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adequació al llarg del temps dels dispositius objecte d’adscripció a les seves 
finalitats assistencials, amb el ben entès que qualsevol despesa producte 
d’aquestes intervencions serà exclusivament a càrrec del consorci com a usuari 
directe dels béns i dispositius. 
 
5. En l’Annex 2 al present conveni es relacionen els inventaris de béns 
immobles i drets patrimonials objecte d’adscripció al consorci. 
 
 
Quarta. Recursos personals. 
 
 
1. El personal del consorci serà el necessari per al compliment dels seus 
objectius i el seu règim serà el que estableixin els seus Estatuts. 
 
2. Sens perjudici de l’anterior, i en el ben entès que el consorci dóna continuïtat 
a l’activitat assistencial de cobertura pública als mateixos centres sota una nova 
forma de gestió i que, per tant, comptarà amb el personal previ destinat a la 
prestació d’aquesta activitat, s’estableix la seva integració sota les següents 
pautes: 
 

A) Integració del personal procedent de GSS. 
 

1. Personal laboral 
 
En el moment de la constitució del consorci es produirà la successió d’activitat 
empresarial entre GSS i el consorci en qualitat de continuador de l’activitat 
assistencial de GSS, comportant la subrogació del conjunt de contractes de 
treball existents amb la subsistència dels drets i obligacions contrets per GSS, 
donant ple compliment als requisits previstos a l’article 44 de l’Estatut dels 
Treballadors. 
 
El personal laboral de l’entitat a extingir GSS s’integrarà, amb efectes del dia 
xxxxx, en el Consorci amb la naturalesa jurídica i modalitat contractual que 
ostenti en el moment de la integració efectiva com a fixos, indefinits i temporals 
que el vinculava a GSS. 
 
Així mateix, mantindrà les mateixes condicions laborals i retributives que 
tingués reconegudes com a personal laboral de GSS, derivades del seu 
contracte de treball, de la seva categoria laboral, lloc de treball ocupat, 
antiguitat, i la resta de condicions derivades del conveni col·lectiu que el sigui 
d’aplicació en el moment de la seva integració efectiva en el Consorci, i dels 
Acords signats entre GSS i els representants socials de 5 i 13 de desembre de 
2013, les quals restaran subsistents fins la seva data d’expiració o fins l’entrada 
en vigor d’un nou conveni que li sigui d’aplicació. 
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En el document Annex 3 d’aquest conveni es relaciona el personal laboral de 
GSS que assumirà el consorci en virtut de la subrogació prevista a l’apartat 
anterior. 
 

2. Personal funcionari. 
 
El personal funcionari adscrit a GSS passarà a integrar-se, amb efectes del dia 
xxxx, com a personal del Consorci amb els mateixos drets de grup, escala en el 
seu cas, categoria i antiguitat que tingui reconegut en el moment de la 
integració, així com els drets econòmics corresponents al grau consolidat. Les 
seves condicions de prestació de servei i retributives continuaran sent les que 
s’estableixin a la normativa de Funció Pública de la Generalitat de Catalunya 
(DL 1/1997, de 31 d’octubre) i a les Meses de negociació corresponents. 
 
En el document Annex 4 d’aquest conveni es relaciona el personal funcionari 
actualment adscrit a GSS, el qual passa a integrar-se  com a personal propi del 
consorci en virtut del disposat a l’apartat anterior. 
 
 

B) Integració del personal procedent de l’ICS. 
 
En el moment de la constitució del consorci, el personal de l’ICS que presta els 
seus serveis en dispositius i centres ubicats a les Gerències territorials de 
Lleida i Alt Pirineu i Aran resta integrat en la plantilla del consorci com a 
personal propi, amb absolut respecte dels seus drets i condicions de treball que 
tingui reconeguts en el moment de la integració. 
 
Previ al moment de fer efectiu el traspàs del personal de l’ICS al Consorci, 
esmentat a l’apartat anterior, l’ICS ha aprovat en data xxxxx la modificació del 
Pla d’ordenació de recursos humans 2012-2015, per tal adaptar aquest i 
reflectir-hi la supressió de la plantilla de l’ICS dels llocs de treball que en 
resulten afectats pel procés de traspàs. 
 
El personal estatutari de l’ICS que ocupi plaça pertanyent a l’àmbit de les 
Gerències territorials de Lleida i Alt Pirineu i Aran, passarà a integrar-se, amb 
efectes del dia xxxx, com a personal propi del Consorci, amb els mateixos drets 
de grup, categoria i antiguitat que tingués reconegut en el moment de la 
integració. Les seves condicions de prestació de servei i retributives 
continuaran sent les que s’estableixin a la normativa específica del personal 
estatutari dels Serveis de salut (Llei 55/2003, de 16 de desembre) i a la Mesa 
Sectorial de Sanitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el document Annex 5 d’aquest conveni es relaciona els llocs de treball 
transferits, així com el personal estatutari de l’ICS que passa a integrar-se com 
a personal propi del consorci en virtut de l’acord de traspàs prevista a l’apartat 
anterior. 
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El personal laboral de l’ICS, el qual ocupi plaça adscrita a l’àmbit de les 
Gerències territorials de Lleida i Alt Pirineu i Aran s’integrarà en el Consorci 
amb la naturalesa jurídica i modalitat contractual que ostenti en el moment de la 
integració efectiva com a fix, indefinit i temporal que el vinculava a l’ICS. Així 
mateix, mantindrà les mateixes condicions laborals i retributives que tingués 
reconegudes com a personal laboral de l’ICS, d’acord amb el previst a l’article 
44 de l’Estatut dels Treballadors. 
 
En el document Annex 6 d’aquest conveni es relaciona els llocs de treball 
transferits, així com el personal laboral de l’ICS que assumirà el consorci en 
virtut de la subrogació prevista a l’apartat anterior. 
 

C) Personal intern resident. 
 
El Consorci, amb efectes del dia xxxxxxxx, resta subrogat en la posició jurídica 
de l’ICS respecte del seu personal intern resident, sotmès a una relació laboral 
especial regulada pel Reial Decret 1146/2006, de 6 d’octubre, el qual ocupi 
plaça integrada en qualsevol de les unitats docents dels centres i dispositius 
pertanyents a l’àmbit de les Gerències territorials de Lleida i Alt Pirineu i Aran. 
El personal intern resident mantindrà els seus drets i obligacions derivats del 
contracte laboral que tingui formalitzat amb l’ICS en el moment del seu traspàs 
al Consorci. 
 
En el document Annex 7 d’aquest conveni es relaciona el personal intern 
resident que assumirà el Consorci en virtut de la subrogació prevista a l’apartat 
anterior. 
 

D) Subrogació del Consorci en drets i obligacions. 
 
El Consorci se subroga en tots els drets i obligacions derivats del règim jurídic 
del personal estatutari i laboral transferit des de l’ICS, amb efectes del dia 
xxxxxx. Tanmateix, les obligacions econòmiques que derivin de procediments 
judicials iniciats amb anterioritat al moment de la integració efectiva d’aquest 
personal en el si del Consorci, seran de la responsabilitat de l’ICS a tots els 
efectes, fins la data de la integració efectiva del personal procedent d’aquesta 
entitat al Consorci. 
 
Sens perjudici de l’anterior, el Consorci se subroga en la posició de l’ICS en el 
conveni subscrit entre la Universitat de Lleida i l’ICS per al personal vinculat. 
 

E) Cessió de dades en matèria de personal. 
 
En el moment del traspàs del personal estatutari al Consorci, l’ICS haurà 
procedit prèviament a la segregació de la seva base de dades de gestió de 
personal, específica per aquest col·lectiu, dels expedients històrics dels 
treballadors afectats, i cedirà aquesta informació al Consorci, el qual assumirà 
la gestió directa d’aquest personal. 
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Cinquena. Activitat assistencial i de recerca. 
 
1. El consorci prestarà l’activitat assistencial que li és pròpia de conformitat amb 
l’objecte, funcions i principis d’actuació que té assignats estatutàriament. En 
qualsevol cas, el seu plantejament i desenvolupament tindrà com a referència 
el model innovador de la gestió assistencial segons els criteris identificats pel 
Pla de Salut de Catalunya en atenció primària i comunitària, cronicitat, 
continuïtat assistencial i models d’atenció no presencial, entre d’altres 
continguts, dins un context de coordinació amb els àmbits de la recerca i la 
docència. 
 
2. Pel que fa a l’activitat relativa a la totalitat de les línies assistencials a 
realitzar pel consorci per compte del CatSalut en el marc del sistema públic de 
salut, s’encarregarà mitjançant la formalització dels oportuns instruments 
jurídics amb aquest objecte de conformitat amb la normativa i les pautes 
generals aplicables en cada moment, actualment de conformitat amb el Decret 
118/2014, de 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris 
amb càrrec al Servei Català de la Salut, i en funció de la integració dels centres 
hospitalaris sota gestió del consorci al SISCAT (sistema sanitari integral 
d’utilització pública de Catalunya). 
 
3. No obstant l’anterior s’estableix un període transitori previ a la formalització 
dels nous convenis i contractes d’encàrrec d’activitat al consorci, que se sotmet 
als criteris que es detallen a continuació. 
 

- Convenis i contractes per a la prestació de serveis assistencials vigents 
subscrits per GSS amb el CatSalut i amb d’altres entitats del sector 
públic de la Generalitat. El consorci se subrogarà en la seva titularitat un 
cop el Govern aprovi la dissolució de GSS i la constitució del consorci i 
aquest ens adquireixi plena personalitat jurídica. En el document Annex 
8 d’aquest conveni es relacionen els convenis i/o contractes 
assistencials amb el CatSalut objecte de subrogació. Aquesta previsió 
no exclou el necessari compliment de les normes i procediments 
preceptius que escaiguin. 
 

- Activitat prestada fins al moment per l’ICS a l’Hospital Arnau de Vilanova 
i als dispositius d’atenció primària sota la seva gestió a les regions 
sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran que passen a ser gestionats pel 
consorci des del moment de la seva constitució. Un cop el Govern aprovi 
la constitució del consorci i hagi adquirit plena personalitat jurídica i 
mentre no s’hagin formalitzat els nous convenis i contractes d’encàrrec 
d’activitat per compte del CatSalut en aquests centres i dispositius, l’ICS 
continuarà assumint les despeses històriques de continuïtat 
pressupostades per al funcionament dels serveis. 
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4. El Consorci col·laborarà i desenvoluparà activitats de recerca i docència amb 
universitats i institucions interessades de conformitat amb el que disposen els 
seus Estatuts, amb un especial règim de cooperació conjunta amb la UdL i 
l’IRRB Lleida per a la implementació d’accions d’interès recíproc en aquests 
àmbits. 
 
 
Sisena. Continuïtat d’altres relacions, convenis i contractes.  
 
1. El consorci se subrogarà en la posició de GSS un cop el Govern n’aprovi la 
dissolució i la constitució del consorci i aquest ens adquireixi plena personalitat 
jurídica, en els convenis i contractes que es relacionen en el document Annex 
7. 
 
2. L’ICS i l’IRBLleida resten facultats per facilitar la subrogació del consorci, un 
cop estigui vàlidament constituït i hagi adquirit plena capacitat jurídica, en les 
seves posicions jurídiques, o bé facilitar la seva participació mitjançant 
novacions subjectives o les modificacions que escaiguin respecte els convenis, 
contractes o relacions jurídiques de què en siguin part que es relacionen en el 
document Annex 9 i en qualsevol d’altre que s’acordi d’interès recíproc, un cop 
complerts els procediments aplicables. 
 
 
Setena. Vigència i extinció. 
 
1. La vigència d’aquest conveni regulador s’associa directament a la durada del 
consorci i, en conseqüència, s’estableix per un termini indefinit. 
 
2. El conveni s’extingirà per la concurrència de les causes previstes a 
l’ordenament jurídic i en el cas de dissolució del consorci. En el supòsit de 
dissolució del consorci, sigui quina sigui la causa, els recursos materials 
aportats per les entitats consorciades segons el present conveni regulador 
revertiran automàticament als seus titulars, restituint-se completament els drets 
que tinguin sobre ells, llevat que els esmentats titulars acceptin de forma lliure i 
expressa qualsevol altra mesura o destinació. Pel que fa a la resta de béns i 
drets titularitat del consorci, per a la determinació de la seva destinació 
s’aplicaran les normes i procediment de liquidació establerts als seus Estatuts. 
 
 
 
 
I en prova de conformitat, i perquè en quedi constància, s’estén i se signa el 
present conveni regulador per sextuplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i 
la data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 


