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1. Descripció de l' activitat patrocinada 

 

L'activitat a desenvolupar pel Patrocinat consistirà en:  

 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya està interessat en la formació en la compra pública en 

l’àmbit de la salut i hospitalària per als professionals interessats de les institucions associades i 

posa en marxa un programa d’ajudes per assistir al “1st Pan-European Hospital & Healthcare 

Procurement Summit” els dies 20 i 21 de setembre 2022 que tindrà lloc a Brussel·les.  

 

L’import de l’ajuda és de 1.000 euros i es destinarà a cobrir les despeses d´inscripció, el 

desplaçament, l´allotjament i la gestió.  

 

El CSC ha establert un llistat de les persones interessades en participar en el programa d’ajudes 

indicat i durà a terme un sorteig en funció del nombre total d’ajudes i persones interessades. 

 
Bases de la convocatòria 

 
Objectiu:  
Promoure la formació dels professionals dels centres associats CSC en la compra pública en el 

sector sanitari. 

  

Objecte i destinataris 

El CSC en col.laboració amb les empreses patrocinadores vol assignar les ajudes per aquelles 

persones interessades en assistir a l’activitat i que pertanyin als centres associats CSC. 

 

Requeriments: 

• Acreditar que és un professional que pertanyi algun centre associat al CSC. 

• Acreditar que forma part i desenvolupa la seva activitat professional en els àmbits 

d’interès indicats a continuació: compra i contractació pública, farmàcia, econòmic 

financer, IT-sistemes d´informació, innovació. 

• Presentar carta d’interès en participar a “1st Pan-European Hospital & Healthcare 

Procurement Summit” 

• Autorització del seu centre associat al CSC per l’assistència al “1st Pan-European 

Hospital & Healthcare Procurement Summit” els dies 20 i 21 de setembre de 2022 a 

Brussel·les 

• Entrega de la documentació justificativa sol·licitada mitjançant correu-e a 

aip@consorci.org 

 

Criteris de selecció  
Tots el que compleixen els requeriments i presentin la documentació sol·licitada. 

 

Nota: si en el moment de confirmar l´interés en assistir no es diposa d´algun dels requeriments 

indicats es podrà presentar a través del correu-e aip@consorci.org fins un màxim de 30 dies des 

de la finalització del congrés. 

 

Duració i beneficis 

Un cop assignades les ajudes la seva durada es limita a l’assistència segons calendari de ““1st 

Pan-European Hospital & Healthcare Procurement Summit” del 20 al 21 de setembre 2022.  

L’ajut cobrirà les despeses generades pel desplaçament, allotjament i inscripció al congrés 

prèviament descrit que es gestionaràn directament desde CSC. 
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Avaluació 

Es consideraran com a participants de l’Activitat aquells professionals que hagin presentat 

constància de compliment dels requeriments descrits prèviament i segons les condicions 

establertes en els criteris de selecció. 

 

Adjudicació 

L’assignació de les ajudes es realitzarà a través d´un sorteig públic amb publicació dels resultats 

en el mitjans que acordin les parts interessades. 

 

La quantitat d’ajudes a assignar queda subjecte al <nombre total d’ajudes> segons signatura del 

conveni de col·laboració i patrocini entre l´ENTITAT i LABORATORI. 

 

Les persones adjudicatàries de les beques hauran de presentar en un termini màxim de 30 dies 

de la finalització del congrés el certificat d’assistència expedit per l´organització del congrés al 

correu-e aip@consorci.org 

 
Important 
Aquesta Activitat no és incompatible amb altres iniciatives o avantatges que pugui aconseguir o 

posar a disposició dels associats des del CSC relacionades amb el congrés prèviament indicat.  
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