1. CLÀUSULA ADDICIONAL CINQUANTA-VUITENA
Codi conveni: 781800812
Entre l’entitat: Consorci Sanitari Integral, i el Servei Català de la Salut (CatSalut)
Data conveni: 1 de maig de 2012.
Nom Entitat i NIF: Consorci Sanitari Integral, Q5856254G
Línia Assistencial: Atenció especialitzada hospitalària d’aguts
Activitat contractada: Transparència
Posició Pressupostària: : D/251001000/4120/0000
Nom i Codi Unitat Proveïdora: Hospital Dos de Maig, 00726
Període Clàusula: Mateixa vigència del conveni, i les seves pròrrogues

2. OBJECTE: TRANSPARÈNCIA
L’entitat queda obligada a publicar en la seva pàgina web tota la informació necessària per a
donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
Pel que fa a les obligacions d’informació de publicitat activa, tant de les entitats del sector
públic com de les entitats previstes a les lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei
19/2014, tindran el mateix abast i s’ajustaran als criteris de la Comissió Interdepartamental
de Transparència i de Govern Obert per a les entitats del sector públic.

3. INFORMACIÓ – DOCUMENTACIÓ
En el cas de les entitats del sector públic com de les entitats previstes a les esmentades
lletres d) i e) de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 19/2014, han de mantenir actualitzada a la
seva pàgina web la informació directament lligada a la prestació sanitària pública requerida
per la Llei.
Excepcionalment, en el cas de les entitats previstes a les lletres d) i e) de l’apartat 1 de
l’article 3 de la Llei 19/2014 que no disposin de web o que en disposin però no hi consti la
informació sol·licitada, o bé quan, independentment de la seva titularitat, el CatSalut rebi una
sol·licitud d’informació pública prevista a la Llei de Transparència, les entitats han de facilitar
al CatSalut la informació en el termini requerit per tal de poder donar compliment al termini
establert per la Llei per resoldre la sol·licitud.

4. INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ
L’incompliment de l’obligació té la consideració de falta greu i la penalització serà la prevista
a l’annex de faltes del contracte o conveni

5. RATIFICACIÓ
Conforme amb el que preveu l'apartat 3 de l'Acord del Consell de Direcció del Servei Català
de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d'aquest òrgan en el director
del Servei, la clàusula addicional de transparència està sotmesa a la ratificació del Consell
esmentat.
6. LLOC, DATA i SIGNATURA

I perquè consti, s'estén i signa el present document electrònic a Barcelona.

David Elvira i Martínez
Director del
Servei Català de la Salut

Carlos Constante i Beitia
Director general del
Consorci Sanitari Integral

