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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1499/19 CSC 

Ministerio de 
Salud Pública y 

Asistencial Social 
- Santo Domingo 

Posada en marxa, obertura i acompanyament 
en la implementació del model de gestió de 
l’Hemocentre Nacional i el seu funcionament 

en xarxa. 

14/01/19 13/09/19 
279.190 US$ 
(250.472,52€ 

aprox.) 

No se’n 
preveuen 

1503/19 CSC 
Universitat 

Pompeu Fabra 
Col·laboració en activitats de salut pública 15/01/19 

20/07/19 
(aprox.) 

- 

Pròrrogues 
tàcites anuals 
fins a màxim 4 

anys  

1412P/19 CSC 

Institut Municipal 
de Serveis 

Socials 
(Ajuntament 
Barcelona) 

Pròrroga de l’acord de col·laboració per a la 
prova pilot entre CIS Cotxeres i l’Ajuntament 

de Barcelona pel sistema de coordinació 
d’atenció a la dependència i la població 

receptora del Servei d’Atenció Domiciliària 

01/07/19 31/12/19 - 

Possible 
pròrroga 

expressa de 6 
mesos més. 

1339A/19 CSC 
Universitat Oberta 

de Catalunya 

Addenda al conveni signat el 26 de setembre 
de 2017 per a actualitzar la clàusula de 

protecció de dades i millorar les condicions 
dels descomptes en formació per als associats 

del CSC. 

20/11/19 

Vinculat a 
conveni 

principal o 
fins futura 

modificació 

- 

Vinculat a 
conveni 

principal o fins 
a futura 

modificació 

1609/19 CSC 

Consell Comarcal 
del Pallars Jussà i 
Gestió de Serveis 

Sanitaris 

Col·laboració per al desenvolupament de la 
prova pilot del programa d'Atenció a Persones 

amb necessitats complexes. 
29/11/19 28/11/20 - 

Pròrrogues 
semestrals 
(màxim 2 

pròrrogues)  

1412P2/19 CSC 

Institut Municipal 
de Serveis 

Socials 
(Ajuntament 
Barcelona) 

Pròrroga de l’acord de col·laboració per a la 
prova pilot entre CIS Cotxeres i l’Ajuntament 

de Barcelona pel sistema de coordinació 
d’atenció a la dependència i la població 

receptora del Servei d’Atenció Domiciliària 

01/01/20 30/06/20 - 
No es pot 
tornar a 

prorrogar. 
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1525/19 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Fundació Hospital 
de la Santa Creu i 

Sant Pau 

Conveni de col·laboració per a la realització 
d’exploracions i tècniques de diagnòstic per la 

imatge del CIS Cotxeres 
02/04/19 02/10/19 

Variable 
segons prova 

realitzada, 
segons 
consta a 

l’annex 2 del 
contracte 

Pròrrogues 
expresses 

anuals fins a 
màxim 4 anys 

1608/19 
CSC 
Vitae, 
SAU 

ICS – Gerència 
Territorial de 
Barcelona 

Establiment de les bases de funcionament de 
la col·laboració entre les parts per a l'acció 
formativa dels professionals tant de CSC 

Vitae, SAU com de la Gerència Territorial de 
Barcelona de l'ICS, així com determinar les 

responsabilitats de les parts. 

18/11/19 17/11/23 - 
No se’n 

preveuen 

1587/19 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Grup Mutuam, 
M.P.S. 

Conveni de col·laboració per a la introducció a 
CIS Cotxeres d’un programa de voluntariat 

03/12/19 02/12/19 - 
Pròrrogues 

tàcites anuals 

1610/19 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Universitat 
Autònoma de 

Barcelona 

Establiment de condicions per desenvolupar 
les pràctiques acadèmiques externes que els 

estudiants de la UAB han de dur a terme per a 
la seva formació en l'entitat col·laboradora, 

encaminades a completar l'aprenentatge teòric 
i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li 

una formació completa i integral. 

04/12/19 03/12/20 - 
Pròrrogues 

tàcites anuals 

1621/19 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Fundació 
Blanquerna 

Conveni de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques acadèmiques 

externes dels estudiants de la Facultat de 
Ciències de la Salut Blanquerna. 

17/12/19 16/12/20 - 

Pròrrogues 
tàcites anuals 
fins màxim 4 

anys  
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1526/19 CSC, SA 
Bayer Hispania, 

SL 

Per a l’assessorament i formació en projectes 
de compra pública d’innovació promoguts per 

hospitals associats al CSC 
31/04/19 31/12/19 

Bayer 
Hispania 
assumeix 

costos de les 
formacions 

als hospitals 

No se’n 
preveuen 

1500/19 CSC, SA 

Institut de 
Formació 

Continua de la 
Universitat de 

Barcelona (IL3-
UB) 

Permissió d’accés a les dades del CSC amb 
oportunitat del programa formatiu del Postgrau 

en Estratègia i Gestió de la Comunicació 
Interna 

28/03/19 
Fins a 

conclusió de 
l’activitat 

- 
No se’n 

preveuen 

1593/19 CSC, SA Roche Farma, SA 

Roche Farma es compromet a realitzar dues 
sessions informatives en forma de tallers 
pràctics enfocats als associats. Els tallers 
consisteixen en donar una visió sobre els 

conceptes de la compra pública d'innovació, 
els models d'organització d'innovació, les 
convocatòries del pla nacional de compra 

pública d'innovació i finalment alguns casos 
pràctics que s'hagin dut a terme (RF a través 

de consultora OPINNO) 

29/04/19 31/12/19 

Roche 
Farma 

assumeix 
costos de les 
formacions 

als hospitals 

No se’n 
preveuen 
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1594/19 CSC, SA Roche Farma, SA 

Roche Farma es compromet a realitzar dues 
sessions informatives en forma de tallers 
pràctics enfocats als associats. Els tallers 
consisteixen en donar una visió sobre els 

conceptes de la compra pública d'innovació, 
els models d'organització d'innovació, les 
convocatòries del pla nacional de compra 

pública d'innovació i finalment alguns casos 
pràctics que s'hagin dut a terme (RF a través 

de consultora Deloitte) 

17/05/19 31/12/19 

Roche 
Farma 

assumeix 
costos de les 
formacions 

als hospitals 

No se’n 
preveuen 

1613/19 CSC, SA Roche Farma, SA 

Patrocini del desenvolupament de la reunió 
"Ciclo de debates CSC. Sesión 2: 

Enfermedades Neurodegenerativas". Roche 
realitza una aportació al CSC per al bon 

desenvolupament de la reunió.  

08/07/19 10/07/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 

1614/19 CSC, SA MERCK, SLU 

Patrocini del desenvolupament de la III Edició 
del cicle de debats sobre gestió pública dels 
medicaments innovadors el 10 de juliol de 

2019. 

10/07/19 10/07/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 

1595/19 CSC, SA 
Mundipharma 

Pharmaceuticals, 
SL 

Estableix condicions de participació de CSC a 
una formació organitzada per Mundipharma a 
la jornada "Biosimilares en España, Mercado, 

Historia, Situación actual y Futuro" el 27 
d'agost de 2019, 

14/08/19 27/08/19 4.000,00 
No se’n 

preveuen 
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1615/19 CSC, SA 
Laboratorios 
Menarini, SA 

Col·laboració en el desenvolupament del cicle 
de la III Edició del cicle de debats sobre gestió 
pública dels medicaments innovadors (Sessió 

3: Medicaments antiinfecciosos), el dia 3 
d’octubre de 2019. 

16/09/19 03/10/19 4.000,00 
No se’n 

preveuen 

1616/19 CSC, SA Pfizer, SLU 

Col·laboració en el desenvolupament del cicle 
de la III Edició del cicle de debats sobre gestió 
pública dels medicaments innovadors (Sessió 

3: Medicaments antiinfecciosos), el dia 3 
d’octubre de 2019. 

19/09/19 03/10/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 

1617/19 CSC, SA 
Merck Sharp & 

Dohme de 
España S.A. 

Col·laboració en el desenvolupament del cicle 
de la III Edició del cicle de debats sobre gestió 
pública dels medicaments innovadors (Sessió 

3: Medicaments antiinfecciosos), el dia 3 
d’octubre de 2019. 

01/10/19 03/10/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 

1618/19 CSC, SA Pfizer, SLU 

Col·laboració per al desenvolupament de 
l'esdeveniment  III Edició del cicle de debats 

sobre "Gestió pública de medicaments 
innovadors" (Sesión 4: Terapias avanzadas" el 

dia 28 de novembre de 2019. 

15/11/19 28/11/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 

1619/19 CSC, SA 
Gilead Sciences, 

SLU 

Col·laboració per al desenvolupament de 
l'esdeveniment  III Edició del cicle de debats 

sobre "Gestió pública de medicaments 
innovadors" (Sesión 4: Terapias avanzadas" el 

dia 28 de novembre de 2019. 

22/11/19 28/11/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen. 
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1607/19 CSC, SA 
Shire 

Pharmaceuticals 
Iberia, SL 

Col·laboració per al desenvolupament del 
patrocini de la III Edició del cicle de debats 

sobre gestió pública dels medicaments 
innovadors: "Sessió IV: Teràpies avançades". 

28/11/19 28/11/19 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

1786/19 

CSC 
Atenció 
Social, 
SLU 

Institut Torre Roja 
Conveni de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques en empreses en 

règim de formació Dual 
05/09/19 04/09/2023 - 

No se’n 
preveuen 

 


