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Pròrroga per a l’any 2021 del conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la 

Salut i el Consorci Sanitari Integral per a la prestació de serveis del centre 

d’atenció telefònica de la DAP Costa de Ponent

En data 1 de novembre de 2009, es va formalitzar un conveni de col·laboració entre 

l’Institut Català de la Salut (Q5855029D) i el Consorci Sanitari Integral (Q5856254G) 

relatiu a la prestació de serveis del Centre d’Atenció Telefònica de la DAP Costa de 

Ponent.

Les clàusules de l’esmentat conveni preveuen la possibilitat que sigui prorrogat, per 

acord mutu de les parts i de forma expressa. Així doncs, com que és voluntat d’ambdues 

parts prorrogar-ne la vigència, aquest conveni es prorroga fins al dia 31 de desembre de 

2021, deixant constància les parts del seu compromís per a l’any 2022 de signar un nou 

conveni de col·laboració, bàsicament per adaptar-lo a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de 

Règim Jurídic del Sector Públic, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals d'entre d'altres.

Es prorroga per un import previst de 139.759,00 €, d’acord a l’activitat prevista i els 

preus que s’especifiquen a l’annex d’aquesta pròrroga. Aquest import s'ingressarà en el 

compte restringit d'ingressos de la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent, 

en funció de les trucades realment ateses i facturades 

trimestralment.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquesta prorroga, la signen

Montserrat Figuerola i Batista Carles Constante i Beitia

Gerència Territorial Metropolitana Sud Director general

l’Institut Català de la Salut Consorci Sanitari Integral

Per delegació Resolució SLT/3067/2018, de 18

de desembre. (DOGC núm. 7788, de 15/01/2019)
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Annex I

Fins a 100.000 0,998 € 98.400,00 €

De 100.001 fins a 105.000   0,969 € 100.275,00 €

De 105.001 fins a 110.000   0,943 € 102.190,00 €

De 110.001 fins a 115.000   0,919 € 104.190,00 €

De 115.001 fins a 120.000   0,897 € 106.080,00 €

De 120.001 fins a 125.000  0,877 € 108.000,00 €

De 125.001 fins a 130.000 0,857 € 107.125,86 €

De 130.001 fins a 135.000   0,840 € 109.200,84 €

De 135.001 fins a 140.000   0,824 € 111.240,82 €

De 140.001 fins a 145.000   0,809 € 113.260,81 €

A partir de 145.001 0,794 € 146.000 115.924,00 €

TOTAL 139.759,00 €

(*) Previsió tenint en compte la baixada d'activitat motivada per la pandèmia de la Covid-19

Numero de trucades ateses previstes per 

programació de cita prèvia i recordatoris:

Preu de la 

trucada

Import previst 

anualment

Nombre de trucades ateses de l'Hospital Gral. de 

l'Hospitalet
1,589 € 15.000 23.835,00 €

Cartera de serveis prevista i preus del Servei de Call Center a les ABS, CAE i hospitals 

del Consorci Sanitari Integral. Any 2021.

Servei d’informació d’onada de calor als EAP de 

Collblanc, Torrassa, Gaudí i Sagrada Família
1,000 € 0 0,00 €

Trucades 

previstes

(*)




