
 

PRÒRROGA DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER ALS SERVEIS DE DIAGNÒSTIC I 
REALITZACIÓ D’INFORMES PROGRAMATS  EN EXPLORACIONS DE 
TOMOGRAFIES AXIALS COMPUTERITZADES (TAC) I RESSONÀNCIES 
MAGNÈTIQUES PER L’HOSPITAL MOISÈS BROGGI 
 
Barcelona, a 1 de gener de 2019   
 
 

R E U N I T S 
 
D’una part, Carles Constante i Beitia, en nom i representació de Consorci Sanitari 

Integral, amb CIF Q5856254G, en la seva qualitat de director general de l’entitat, 

d’acord amb l’apoderament atorgat al seu favor en data 26 de maig de 2016, 

mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari de Sant Joan Despí, Sra. Silvia 

Toquero Cariello, corresponent al núm. 366 del seu protocol, apoderament que 

manifesta vigent i no revocat. 
 
De l'altra, el Dr. Joan Martí López, com a Director General del Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí de Sabadell (d’ara endavant CCSPT) amb domicili a Sabadell, 
Parc Taulí, 1, amb CIF Q5850005I, segons acredita mitjançant Escriptura Pública 
d’Apoderament atorgada per la citada empresa al seu favor en data 16/10/2014 davant 
el notari de Sabadell Juan José de Diego Isasa amb el número 1432 del seu protocol. 
 
Ambdós compareixents es reconeixen mútuament la representació amb la que actuen i 
capacitat legal suficient per a l’atorgament de la present addenda, declaren que les 
serves facultats no han estat alterades; de la seva lliure i espontània voluntat,  
 

M A N I F E S T E N 
 
I.- Que des del 18 de setembre de 2017 està vigent l’encàrrec de gestió que formalitza 
per als serveis de diagnòstic i realització d’informes programats en exploracions de 
tomografies axials computeritzades (tac) i ressonàncies magnètiques per l’Hospital 
Moisès Broggi. 
 
II.- En la clàusula cinquè de l’encàrrec de gestió s’estipula la vigència i prorroga del 
conveni i s’especifica la possible pròrroga per períodes anuals. 
 
III.- Que les dues parts manifesten la conveniència del prorrogar l’encàrrec de gestió 
subscrit d’acord amb els següents: 
 
                                                      P A C T E S 
 
PRIMER.- PRÒRROGA 
 
L’encàrrec de gestió es prorroga per un any, des del dia 1 de gener de 2019 al 31 de 
desembre de 2019 
 
SEGON.- CONDICIONS DE LA PRÒRROGA. 
 
Es mantenen inalterables els pactes i les altres condicions tècniques, de servei i 
econòmiques establertes en l’encàrrec de gestió principal. 
 
S’adjunta el present document a l’encàrrec de gestió principal.  
 



 

I per que consti, les parts signen el present document, per duplicat exemplar i a un sol 
efecte, en el lloc i en la data indicats a l´ encapçalament. 
 
 
 
Pel Consorci Sanitari Integral Pel Consorci Corporació Sanitària Parc 

Taulí de Sabadell 
 
 
 
 
      Carles Constante i Beitia              Joan Martí López       
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