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REF. Entitat CSC Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € 

1757/21 CSC 
Associació La 

Mussara 
Donació gratuïta de 7 cadires 

i una taula 
26/03/21 26/03/21 0,00 

1801/01 CSC, SA 
Unió Consorci 
Formació, SL 

Cessió total d’arrendament 
per a ús diferent al 

d’habitatge  
01/08/21 - - 

1758/21 CSC CiG 
Banco 

Interamericano de 
Desarrollo 

Recolzament amb el rellevament, 
diagnòstic i elaboració dels Projectes 
Executius per a la readequació de la 

infraestructura de 4 hospitals i 
recolzament al Ministeri en 

l’elaboració d’estudis 
socioambientals requerits segons les 

polítiques de salvaguardes 
ambientals i socials del BID i la 

legislació nacional pertinent.  

09/04/21 12/08/21 $69.054,00 

1844/21 CSC CiG, SAU ORIEN, SA 

Servei de consultoria i 
assessorament tècnic en matèria de 

disseny i implantació d'Acords de 
Risc Compartit en productes 

d'oncologia, diabetis, VIH, artritis, 
reumatoidea, esclerosis, hemofília, 
teràpies gèniques i altres teràpies 

d'alt cost; transferència de 
coneixement, xerrades, 

capacitacions, participació en 
activitats divulgatives propiciades 

per CSC CiG i altres activitats 
tècniques com complement de la 
transferència de coneixement a 
realitzar i acompanyament en el 
posicionament estratègic de la 

institució en una política d'ús de 
medicaments orientada als resultats 

en salut. 

01/09/21 31/08/25 $720.000,00 
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1845/21 CSC CiG, SAU 
Centro Médico 

CEIBA 

Serveis d'assessorament per al 
desenvolupament per etapes d'un 

model de gestió de patologies, 
desenvolupament de Guies de 

Pràctica Clínica i Protocols, 
transferència de coneixement, 

xerrades, capacitacions, participació 
en activitats divulgatives propiciades 
per CSC CiG i altres activitats com 
visites tècniques com complement 

de la transferència de coneixement a 
realitzar i acompanyament en el 
posicionament estratègic de la 

institució en una política d'ús de 
medicaments orientada als resultats 

en salut. 

01/09/21 31/08/25 $720.000,00 

1842/21 
CSC Serveis 

Instrumentals, 
SAU 

Associació Salut 
Mental Horta 

Guinardó 

Prestació del servei de 
Delegat de Protecció de 

Dades. 
01/11/21 31/10/22 6.400,00 

1843/21 
CSC Serveis 

Instrumentals, 
SAU 

Fundació Privada 
Centre d’Higiene 
Mental Orienta 

Prestació del servei de 
Delegat de Protecció de 

Dades. 
01/11/21 31/10/22 6.400,00 

1852/21 CSC, SA CSC 
Contracte pròrroga préstec 

CSCSA i CSC 
01/02/21 31/01/2023 - 

  

31 de desembre de 2021 


