ADDENDA NÚM. 4 AL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT
CATALÀ DE LA SALUT-GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA SUD I EL
CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA

REUNITS
D’una part, la senyora Montserrat Figuerola Batista, gerent territorial de la Gerència Territorial
Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut(en endavant GTMS-ICS), actuant en nom i
representació de l’Institut Català de la Salut ( en endavant ICS) amb NIF Q-5855029-D, en
virtut de la delegació de competències atorgada pel director gerent de l’Institut Català de la
Salut, segons resulta de la Resolució SLT/3067/2018,de 18 de desembre, (DOGC NÚM.
77889 de 15 de gener de 2019) i domicili a efectes d’aquest conveni el de la GTMS-ICS, a
L’Hospitalet de Llobregat, carrer de la Feixa Llarga s/n.
De l'altra part, el senyor Ferran Garcia Cardona, amb DNI XXXXXXXX, gerent del Consorci
Sanitari de l’Anoia (CSA), amb domicili a Igualada, Av. Catalunya 11, amb CIF Q-0801091-J,
d’acord amb escriptura de poders de 7 de novembre de 2011, atorgada davant del Notari
d’Igualada, el Sr. Carlos Calatayud Chollet, amb número 1.243 del seu protocol.

MANIFESTEN
I.- Que el Conveni Marc formalitzat entre la GTMS-ICS i el CSA el 3/05/2019, té com objecte
desenvolupar un marc de col·laboració, coordinació i cooperació entre les institucions
signatàries, amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial envers la ciutadania, essent els
seus àmbits d’actuació l’assistència, la recerca i innovació, així com la docència.
II.- D’acord a la seva clàusula 3a, per a la materialització efectiva de l’objecte d’aquest Conveni
Marc, les entitats signatàries hauran d’establir acords específics de desplegament, en els que
es concretaran les accions a desenvolupar i els compromisos de cada una d’elles i que podran
requerir l’aplicació de recursos humans, materials o econòmics.
Tenint en compte les anteriors manifestacions, i amb l’objectiu d’aprofitament conjunt
d’esforços i recursos propis i de millora en la qualitat assistencial en benefici dels pacients de
l’àmbit de referència, i per tant, sota els principis inspiradors que es recullen en el pacte segon
del Conveni Marc, ambdues institucions tenen interès en formalitzar aquest acord específic
de cooperació entre els Servei de Ginecologia del HUB i del CSA, i que es regirà per les
següents.
CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE
L’objecte del present acord específic és l’establiment d’un projecte de col·laboració entre les
institucions signants i en concret entre els serveis de Ginecologia i obstetrícia pel que fa a la
prevenció, diagnòstic i tractament quirúrgic del càncer ginecològic, i que compren l’àmbit
assistencial, de la docència i de la recerca.
Segona.- ACTIVITAT PREVISTA i RECURSOS HUMANS
L’activitat prevista consisteix en la concreció de l’activitat assistencial per a la incorporació del
CSA a la Unitat Territorial de Ginecologia Ontològica (UTGO) per al diagnòstic i tractament del
càncer ginecològic ( inclòs ovari) en pacients de la comarca de l’Anoia, i a la que hi participen
de manera transversal els professionals d’ambdós hospitals.
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L’annex a aquesta addenda, signat per part dels caps de servei i les direccions d’ambdós
hospitals, estableix el marc operatiu del procés diagnòstic i del procés terapèutic, indicant el
pla de treball elaborat, la participació de professionals i quines localitzacions patològiques són
tractades a cada hospital, tot seguint les directrius de la Instrucció del CatSalut 01/2019.
En aquest marc operatiu no es contempla el desplaçament de cap facultatiu de l’HUB del CSA.
Tercera.- CONTRAPRESTACIONS ECONÒMIQUES
En aquest acord específic no s’han previst contraprestacions econòmiques.
Quarta.- SEGUIMENT DE L’ACORD ESPECÍFIC
De conformitat al que disposa la clàusula 4ª del Conveni Marc signat entre les parts, serà la
comissió de coordinació la que vetllarà pel seguiment i compliment d’aquest acord específic.

Cinquena.- VIGÈNCIA
Aquest desplegarà els seus efectes a partir de la seva signatura i estendrà la seva vigència
durant el termini de 4 anys, podent ser prorrogat de forma expressa fins 4 anys més.
Aquest acord específic podrà quedar extingit anticipadament per les mateixes causes
establertes a la clàusula 9a) del Conveni Marc, i específicament, en cas de resolució anticipada
o finalització del Conveni Marc.
Sisena.- 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 allò establert en matèria de
confidencialitat i protecció de dades personals.
I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda, per duplicat i a un sol efecte,
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