PRÒRROGA NÚM. 1
DE L’ ADDENDA NÚMERO 2

SIGNAT ENTRE

LA UNIVERSITAT OBERT A DE CATALUNYA

I

CONSORCI S ANITARI IN TEGRAL

Barcelona, 16 de febrer de 2018

P ART S

D’una part, el Sr. Carles Sigalés Conde, que intervé en nom i representació de la Universitat
Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), amb el CIF número G-60667813, domiciliada a
Barcelona, avinguda del Tibidabo, 39, que actua com a representant legal d’aquesta institució en
qualitat de vicerector de Docència i Aprenentatge, d’acord amb les facultats que té atribuïdes en
virtut dels poders atorgats per la Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, notària, en data 16 de juliol de
2013, amb número de protocol 1774. La FUOC és titular de la Universitat Oberta de Catalunya (en
endavant, UOC), reconeguda per la Llei del Parlament de Catalunya 3/1995, de 6 d’abril, de
reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya.
De l’altra part, Carles Constante i Beitia, en nom i representació del Consorci Sanitari Integral (en
endavant, «CSI»), amb el número fiscal Q-5856254-G , domiciliada a Av. de Josep Molins, 29-41,
08906 L’Hospitalet de Llobregat, que actua com a apoderat de la institució en virtut de l´escriptura
de poders atorgada davant la notari Sra. Silvia Toquero Cariello, en data 26 de maig de 2016 amb
número 366 del seu protocol.
Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen en
aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per a subscriure’l.

E X PO SI CIÓ

I.

En data 27 de març de 2014, la UOC i CSI van formalitzar una addenda amb l’objecte de
establir les condicions en les quals s’han de desenvolupar les activitats de pràctiques dels
estudiants de la UOC a CSI, segons la modalitat prevista (presencial, semipresencial o
virtual).

II.

Els efectes de addenda enunciat anteriorment es van iniciar en data 27 de març de 2014 i
s’acaben el 15 de febrer de 2018.

III.

La clàusula [13] de l’addenda subscrita entre les parts preveu la possibilitat que es
prorrogui per escrit i de comú acord entre les parts.
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IV.

Les parts estan d’acord a prorrogar l’addenda fins al dia 15 de febrer de 2021, amb la
finalitat de continuar amb la cooperació que hi ha entre ambdues parts.

V.

La pròrroga esmentada s’ha de regir per les mateixes clàusules que les previstes en
l’addenda subscrita en data 27 de març de 2014.

CL ÀU S UL E S

Les parts acorden prorrogar l’addenda subscrita entre la Universitat Oberta de Catalunya i el CSI
en data 27 de març de 2014 per a un període de [3] anys.
Per tant, la pròrroga es durà a terme des del dia 16 de febrer de 2018 fins al dia 15 de febrer de
2021, ambdós inclosos.
Les parts acorden que, a l’efecte de les notificacions, s’estableixin els domicilis socials d’ambdues
institucions.

I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot el que s’ha convingut, ambdues parts
signen aquest document en [2] exemplars i a un sol efecte, al lloc i en la data que s’indiquen en
l’encapçalament.
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