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4A ADDENDA AO CONTRATO.PROGRAMA DE DATA 1 DE XANEIRO DE 2014 ENTREo sERVtzo cALEGo DE sAúDE E A runoncrótr púelrcr URXENcIAS
SANITARTAS DE GALrcrA-06r, poLA euE sE TNcREMENTA o tMpoRTe uÁxluo
ESTABLECIDO PARA O ANO 2O2O

Santiago de Compostela, 17 de setembro de2020

REUNIDOS

Dunha parte, Antonio Fernández-Campa García-Bernardo, xerente do Servizo Galego
de Saúde, actuando en nome e representación deste, en uso das atribucións delegadas de
conformidade co establecido no artigo 4, punto j) da Orde do 22 de abril de 2020 (DOG no
82 do 29 de abril), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da
Consellería de Sanidade, e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a
Xestión do Coñecemento en Saúde.

Doutra parte, José Manuel Flores Arias, con DNI 33.288.899 X, director da Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (en adiante FPUSG-061), actuando en nome e
representación desta, segundo o acordo do nomeamento provisorio de data 13 de
novembro de 2018 do Conselleiro de Sanidade.

Ambas partes recoñécense capacidade legal suficiente para formalizar o presente
documento e para o efecto

EXPOÑEN

1. O 1 de xaneiro de2014 asinouse o contrato-programa entre o Servizo Galego de
Saúde e a F.P.U.Sanitarias de Galicia-061 no que se establecen as bases da
coordinación e prestación de servizos sanitarios urxentes por parte da Fundación,
de conformidade cos criterios de planificación do Servizo Galego de Saúde e coas
necesidades dos usuarios.

2. O 27 de decembro de 2019 asinouse o acordo de prórroga para o ano 2020 e para
os efectos previstos na cláusula sexta do contrato-programa, o Servizo Galego de
Saúde contribuirá no financiamento do servizo público sanitario xestionado pola
Fundación nas condicións previstas no contrato-programa cunha achega.
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3. O 15 de xuño de 2020 a FPUSG - 061 solicita mediante informe da Dirección de

Xestión e Servizos Xerais un incremento da achega por parte do Servizo Galego de

Saúde respecto a gastos de persoal, aprovisionamento e servizos exteriores.

4. De acordo co anterior, faise necesario idcrementar o importe máximo previsto para o
ano 2020 no citado contrato-programa.

Polo que ambas partes acordan subscribir a presente addenda con suxeición ás seguintes

CLÁUSULAS

Primeira

Incrementar o importe establecido inicialmente para o financiamento da actividade a

desenvolver pola FPUSG-061 durante o ano 2020 en 2.371.901,09 € euros con cargo a

aplicación ozamentaria 5001 412A 443.12.

Segunda

Como consecuencia o importe máximo da actividade a realizar pola fundación nesa
aplicación orzamentaria para o ano 2020 será de 61.036.657,09€

Polo Servizo Galego Saúde Pola Fundación Pública Uxencias
Sanitarias de Galicia -061
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