
 

 

ANNEX NÚM. 5 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE FUNDACIÓ HOSPITAL SANT 

JOAN DE MARTORELL (FHSJM) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (CSA) 

UROLOGIA  

 
1. OBJECTE 

Col·laboració de la Unitat d’Urologia adscrita al Servei de Cirurgia de la Fundació Hospital Sant Joan de 
Déu de Martorell (en endavant FHSJDM) i la Unitat d’Urologia adscrita al Servei de Cirurgia i Especialitats 
Quirúrgiques del Consorci Sanitari de l’Anoia (en endavant CSA)  
 
 
2. PROFESSIONALS I ACTIVITAT PREVISTA 
 
 
El gener de l’any 2021 les dues institucions ja vam formalitzar una pròrroga de l’Annex 1 al conveni 
col·laboració en el que la FHSJDM aportava un uròleg amb 1.166 hores/anual a l’hospital del CSA.  
 
Aquest annex 5 recull l’acord entre la unitat d’Urologia de la FHSJDM al CSA amb l’aportació d’un segon 
uròleg per la realització de l’activitat prevista en consultes, planta d’hospitalització i intervencions 
quirúrgiques als pacients atesos al CSA.  
 
La prestació del servei serà de mitja jornada de forma alterna, de manera que una setmana prestarà el 
serveis dos dies a la setmana i la següent tres dies a la setmana. 
 
 
 
3. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 
El FHSJDM facturarà al CSA 29.640,25 €/ 6 mesos import calculat a preu de cost, per l’activitat realitzada 
pels seus professionals a les instal·lacions del CSA, amb motiu de l’increment de necessitats del servei 
d’urologia. 
 
 
 
5.   VIGÈNCIA 
 
Aquest annex, serà vigent durant 6 mesos des de la data de a seva signatura, amb possibilitat 3 pròrrogues 
de 12 mesos cadascuna, tret que  alguna de les parts denunciï el conveni amb un preavís d’un mes.  
 
 
7. SOTMETIMENT AL CONVENI MARC 
 
En tot allò que no es reguli específicament en aquest acord específic, serà d’aplicació allò que disposa el 
Conveni Marc de referència, i en especial pel que fa a la protecció de dades, confidencialitat i prevenció de 
riscos. 
 
I com a prova de conformitat amb els anteriors pactes, els intervinents signen el present en la data de la 
signatura electrònica. 
 
28 setembre 2021 
 
 
 
 
 
Manuel Álvarez        Ferran Garcia Cardona  
Fundació Hospital Sant Joan de Martorell                  Consorci Sanitari de l'Anoia 


