
 

 

 

PRÒRROGA DE L’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL 
AL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I 
EL GARRAF PEL QUAL ES FORMALITZA LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL 
LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL 

L’Hospitalet de Llobregat 

REUNITS 

D'una part, la Sra. Mònica Corominas i Guerin, en nom i representació del Consorci del 
Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf (en endavant, CLILAB 
Diagnòstics), amb NIF Q-5850025-G, en la seva qualitat de Gerent, facultada per a la 
subscripció del present acord. 
 

I, de l’altra, Carles Constante i Beitia, en nom i representació del Consorci Sanitari Integral 

(en endavant, CSI),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 

Cairello, corresponent al núm. 366 del seu protocol, apoderament que manifesta vigent i no 

revocat. 

MANIFESTEN 

I. Que des de l’1 de gener de 2019 està vigent l’encàrrec de mitjà propi que es 

formalitza entre el Consorci Sanitari Integral i el Consorci del Laboratori 

Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf per a la prestació del servei del 

laboratori d’anàlisis clíniques del Consorci Sanitari Integral. 

 

II. En el pacte quart de l’encàrrec de mitjà propi s’hi estipula la durada del mateix, així 

com les possibles pròrrogues, tot especificant que podrà ser prorrogat anualment de 

forma expressa i per escrit i fins a un màxim de quatre anys. En el mateix sentit, el 

pacte quart estipula que la pròrroga de l’exercici 2021, haurà de mantenir el sistema 

de facturació acordat en el pacte segon de l’encàrrec. 

 

III. Que les dues parts manifesten la conveniència de prorrogar l’encàrrec de mitjà propi 

subscrit d’acord amb els següents: 

 

PACTES 

Primer.- Pròrroga  

L’encàrrec de mitjà propi es prorroga per un any més, des del dia 01 de gener de 2021 fins 

al dia 31 de desembre de 2021. 

 

 



 

 

 

Segon.- Condicions de la pròrroga 

Es mantenen inalterables els pactes i les altres condicions tècniques, de servei i 

econòmiques establertes en l’encàrrec de mitjà propi principal. 

S’adjuna el present document de l’encàrrec de gestió principal.

 

I per a 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.  

 

 

Sra. Mònica Corominas Guerin 
Gerent 
Consorci del Laboratori Intercomarcal 
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf 

Sr. Carles Constante i Beitia 
Director General 
Consorci Sanitari Integral 
 




