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ADDENDA 1 DE MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES DE L’ANNEX 1 DEL 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (CSA), RELATIU AL SERVEI 

DE DIGESTOLOGIA 

 

Barcelona, a la data de la signatura electrònica 

 

REUNITS 

D’una part, Olga Pané i Mena, major d’edat i amb DNI núm. XXXXXXXX, amb domicili a l'Hospital 

del Mar, Passeig Marítim 25-29 de Barcelona (08003). 

I, d'altra part, Ferran Garcia Cardona, major d’edat i amb DNI núm. XXXXXXXXX, amb domicili 

al Consorci Sanitari de l’Anoia, Av. Catalunya, 11 d’Igualada (08700). 

 

INTERVENEN  

La primera en nom i representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, (CMPSB, d’ara 

endavant) en qualitat de gerent, en virtut de la delegació de competències aprovada pel Consell 

Rector en data 16 de juliol de 2019 i que consta publicat al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm. 7930, d’1 d’agost de 2019.  

 

El segon en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Anoia, (CSA, d’ara endavant) en 

qualitat de gerent, segons escriptura de data 7/11/2011, atorgada davant del Notari Senyor 

Carlos F. Calatayud Chollet, amb el núm. 1.243 del seu protocol.  

En ús de les seves atribucions, els intervinents (“Les parts”) es reconeixen mútuament la 

capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i 

 

MANIFESTEN 

1.- Que en data 9 de març de 2020, es va signar el conveni de col·laboració entre el CMPSB i el 

CSA que regula un marc estable de relació institucional per a l’establiment d’una aliança 

estratègic en diversos àmbits d’activitat, que es concreten mitjançant sengles annexes a 

l’esmentat conveni.  

2.- Que entre els annexos formalitzats es troba l’Annex I, que té per objecte la col·laboració del 

Servei de Digestiu de CMPSB, ubicat a l’Hospital del Mar, amb la Secció de Digestiu del Servei 

de Medicina Interna de l'Hospital d'Igualada del CSA. 

3.- Que, en aquesta data, les Parts acorden modificar l’esmentat Annex 1, en els termes més 

endavant indicats, per a la qual cosa subscriuen la present Addenda 1 de conformitat amb les 

següents.  
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CLÀUSULES  

PRIMERA.- Es modifica, amb efectes des de la data de signatura de la present addenda, la 

clàusula quarta de l’Annex 1 del Conveni de col·laboració, relativa a les condicions econòmiques 

dels procediments diagnòstics i terapèutics, que quedarà redactada en els següents termes:  

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

El CSA abonarà al CMPSB les quantitats que es detallen seguidament: 

Sessions extraordinàries d’endoscòpia:, 

Cost total per sessió (dissabtes): 801,39  euros  

 Pagament brut per sessió (dissabtes):     650,00€ (-5% DL 3/2010) 

 Total cost empresa:       763,23€ (23,6% S.S.) 

 +5% cost de gestió         38,16€ 

 TOTAL:        801,39€  
 

Procediments diagnòstics i terapèutics: 

Procediment Tarifa 2022 

Bio feed back (preu sessió) 286,41 

Neutoestimulació perifèrica 286,41 

Test d' alè Helicobacter pylori 66,75 

Test d' alè Hidrogen 118,97 

Càpsula endoscòpica 1.616,19 

Ecoendoscòpia digestiva 544,69 

Ecoendoscòpia amb anestèsia 1.401,97 

Ecoemdoscòpia+ PAAF 2.733,12 

Ecoendoscòpia intervencionista alta 
complexitat 658,04 

Polipectomia (simple) 269,58 

Expor.Retrogr. Coledocopancr. (ERP) 961,36 

Elastrografia/fibroscan 216,96 

 

SEGONA.- En allò no modificat en virtut d’aquesta Addenda, continua vigent l’Annex 1 en els 

seus propis termes i condicions.  

 

Per tal que així consti i, com a prova de conformitat, les parts signen la present Addenda en el 

lloc i data de la signatura.  

Igualada, 4 d’octubre de 2022 

 

Olga Pané i Mena                                           Ferran Garcia Cardona  
Gerent        Gerent  
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona                                    Consorci Sanitari de l’Anoia  
 


