Pròrroga i modificació per a l'any 2021 del conveni de col·laboració entre
l'Institut Català de la Salut i el Consorci Sanitari Integral, relatiu a la
prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic (proves de
radiodiagnòstic) a les dues àrees bàsiques de salut Hospitalet 3 i 4

En data 14 de novembre de 2003 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre
l'lnstitut Català de la Salut, NIF Q5855029D i el Consorci Sanitari Integral, amb NIF:
Q5856254G, per a la prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic (proves de
radiodiagnòstic) a les dues àrees bàsiques de salut Hospitalet 3 i Hospitalet 4 del
Consorci Sanitari Integral.
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 el 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 de 9.600,00 euros segons la previsió de proves i el preu
unitari que s’especifiquen en l’annex d’aquesta pròrroga, que s'ingressarà en el compte
restringit d'ingressos de la Direcció d'Atenció Primària Costa de Ponent,
en funció de les proves realment realitzades mensualment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquesta pròrroga, la signen

Montserrat Figuerola i Batista
Gerent Territorial Metropolitana Sud
Institut Català de la Salut

Carlos Constante Beitia
Director general
Consorci Sanitari Integral

Per delegació Resolució SLT/3067/2018, de 18
de desembre. (DOGC núm. 7788, de 15/01/19)
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ANNEX
ACTIVITAT PREVISTA A REALITZAR A LES ABS DE COLLBLANC I TORRASSA DEL CSI.
ANY 2021.

PREU
CODI

IMPORT
NUM.
PROVES PREVIST

NOM EXPLORACIÓ

RX004 Ecografies convencionals / abdomen complet

18,50

0,00

RX019 Radiologia simple òssia (Inclou RX018 d'anys anteriors)

8,00

0,00

RX020 Resta de radiologia convencional sense contrast
Ortopantomografia / Teleradiografia perfil de crani
RX045 (Abans RX018)

8,00

0,00

8,00

1.200 9.600,00

TOTAL
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1.200 9.600,00
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