La Vall de Bianya aprova el conveni
amb la Fundació Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa
La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa (en endavant la FHOCG) és
l’entitat adjudicatària per part del Servei Català de la Salut per a la gestió dels serveis
d’Atenció Primària de salut en l’àmbit de l’ABS de Sant Joan les Fonts, el qual inclou el
municipi de la Vall de Bianya. L’esmentada gestió dels serveis assistencials adjudicats
es porten a terme en edificis municipals o cedits per el Servei Català de la Salut.
Els esmentats serveis assistencials, es presten, pel que fa al municipi de la Vall de
Bianya, en el següent edifici de titularitat municipal:
Consultori mèdic de La Canya – Vall de Bianya, al carrer Lluís de Bolós, s/n (CP 17858).
Són a càrrec de l’Ajuntament de la Vall de Bianya les despeses de neteja i subministres
generades per la prestació dels esmentats serveis sanitaris que es porten a terme en el
descrit local. En concret, les despeses sufragades per l’Ajuntament són: calefacció, llum
i aigua; neteja, i demés despeses que tinguin el mateix objecte.
Tanmateix la FHOCG es fa càrrec de les despeses d’inversió en equipament, necessari
per prestar els serveis assistencials de forma efectiva. També són a càrrec de la FHOCG
sufragar les despeses de les Telecomunicacions (veu i dades), garantint la gestió i
harmonització del serveis a l’Àrea Bàsica de Salut.
Es voluntat de l’Ajuntament de la Vall de Bianya, la de cedir al FHOCG l’ús de l’edifici de
la seva titularitat descrit anteriorment per a la gestió dels serveis assistencial, i essent
voluntat de la FHOCG sufragar les despeses corrents, les parts proposen regularitzar
aquesta situació mitjançant la subscripció d’un conveni, a l’empara del que preveu
l’article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic.

