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REF. Entitat CSC Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1841/21 CAPSS 

Servei Català de la 
Salut, Institut Català 
de la Salut i La Unió 
Catalana d’Hospitals 

L'objecte és establir un marc per 
regular la col·laboració entre el 

CatSalut, l'ICS, La Unió i CAPSS 
per tal d'impulsar el disseny, 

l'organització i la realització de 
programes de formació 

(presencial, semipresencial i en 
línia) destinats a les 

organitzacions del Sistema Públic 
de Salut. 

10/12/21 31/12/23 - 

Prorrogable de forma 
expressa fins a un 
màxim de 4 anys 

més.  

 
 

1733/21 

 
 

CSC 

 

 
Institut Català de la 

Salut 

Participació de l’ICS en el projecte 
Anàlisi del Rendiment i la Qualitat 

(ARQ) CSC-BS3 organitzat per 
CSC en col·laboració amb HIGIA 

BENCHMARKING, SL i que 
culmina amb l’entrega de premis 

concedits 
per CSC. 

 
 

08/01/21 

 
 

07/01/22 

 
 

- 

 

 
No se’n 

preveuen 

 
 

1726/21 

 
 

CSC 

 
 

Fundació Weber 

Conveni per facilitar la 
col·laboració interinstitucional en 

els àmbits de la formació i la 
investigació, així com impulsar la 
participació recíproca en aquelles 

altres àrees de possible cooperació 
que siguin d’interès comú 

 
 

27/01/21 

 
 

26/01/25 

 
 

- 

Vigència de 4 
anys i pròrrogues 
expresses fins 4 

anys més 

 
 

1734/21 

CSC 

 
 

Assistència Integral 
Social i Sanitària 

(AISSA) 

Intercanvi d’experiències i 
coneixement entre les entitats 

signants a través dels mecanismes 
del CSC, els quals ha de permetre 

a AISSA accedir a la informació, 
documentació i als debats que 

promou el Consorci. 

27/01/21 26/01/25 
2.294,50/a

ny 

Vigència inicial de 4 
anys prorrogables 
expressament fins 

a 4 anys més 
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1782/21 CSC 

Ministeri de Salut 
Pública i Assistència 

Social República 
Dominicana 

Execució del projecte Hemocentre 
Nacional 16/02/21 16/04/22 

$470.000,0
0 

Pròrrogues 
expresses.  

1785/21 CSC 
Fira Internacional de 

Barcelona 

Col·laboració de CSC com ambaixador 
a l'esdeveniment BforPlanet que es 

durà a terme a la Fira de Barcelona els 
dies 7 i 8 de juliol de 2021, promovent 

l'esdeveniment entre els seus 
contactes utilitzant les seves pròpies 
fons de publicitat amb l'objectiu de 

generar una associació entre 
l'esdeveniment i l'organització. 

16/06/21 08/07/21 - No se’n preveuen 

1793/21 CSC 

Universitat 
Internacional de 

Catalunya 

Acord per a desenvolupar 
programes de cooperació en els 
camps de la docència, formació 
d'estudiants i investigació, entre 

l'Escola d'Arquitectura de la UIC i 
CSC. 

30/06/21 29/06/25 - 
Prorrogable 

expressament 

1820/21 CSC 
Universitat Oberta de 

Catalunya 

Establiment d'un marc d'actuació 
per a la col·laboració entre UOC i 

CSC en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a 

ambdues parts. 

28/09/21 27/09/25 - 

Prorrogable 
expressament fins 

a 4 anys més.  

1820A1/21 CSC 
Universitat Oberta de 

Catalunya 

Addenda 1 a l'acord marc. UOC i 
CSC acorden facilitar l'accés als 

estudis oficials i propis de la UOC, 
així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses 

que formen part del grup 
empresarial de la UOC, als 

professionals vinculats al CSC. 

28/09/21 27/09/25 - 

Subjecte acord 
marc. Prorrogable 
expressament fins 

4 anys més.  
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1832/21 CSC Aura Fundació 

Conveni de col·laboració per a què 
participants de la Fundació puguin 

accedir a la realització de 
pràctiques laborals a CSC amb 

un/a preparador/a laboral que es 
farà responsable del seu 

aprenentatge. 

20/10/21 19/10/23 - 
Prorrogable 

expressament fins 
4 anys més.  

1767/21 CSC, SA 
SANOFI AVENTIS, 

SA 

Col·laboració amb el patrocini per 
al desenvolupament de l'activitat 

"cicle de debats sobre gestió 
pública dels medicaments 

innovadors", sessió 1: Abordatge 
integral del pacient amb diabetes, 

del 5 maig de 2021 

05/05/21 05/05/21 4.500,00 No se’n preveuen 

1768/21 CSC, SA Lilly, SAU 

Col·laboració amb el patrocini per 
al desenvolupament de l'activitat 

"cicle de debats sobre gestió 
pública dels medicaments 

innovadors", sessió 1: Abordatge 
integral del pacient amb diabetes, 

del 5 maig de 2021 

05/05/21 05/05/21 4.500,00 No se’n preveuen 

1795/21 CSC, SA 
Boehringer Ingelheim 

España, SA 

Col·laboració de Boehringer en 
l'organització de l'activitat "Debats 

#farmaCSC 2021 sobre gestió 
pública de medicaments 

innovadors EPOC: "Abordatge 
integral del pacient amb EPOC", 
celebrada el 7 de juliol de 2021. 

07/07/21 07/07/21 4.500,00 No se’n preveuen 

1798/21 
CSC, SA 

Chiesi 
España, SA 

Col·laboració de Boehringer en 
l'organització de l'activitat "Debats 

#farmaCSC 2021 sobre gestió 
pública de medicaments 

innovadors EPOC: "Abordatge 
integral del pacient amb EPOC", 
celebrada el 7 de juliol de 2021. 

01/09/21 30/09/21 4.500,00 No se’n preveuen 
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1806/21 
CSC, SA Pfizer, SLU 

Establir les condicions generals que 
regulen la col·laboració de les parts en 
relació amb el finançament per part de 
Pfizer del cicle de debats amb experts 

per conèixer la seva opinió sobre el 
present i futur de la prestació 

farmacèutica sota el nom "Cicle de 
debats sobre política farmacèutica: 21 
preguntes i 21 propostes", consistent 

en la realització de 5 debats per 
generar coneixement en l'àmbit de la 

farmàcia i dels medicaments. 

22/07/21 26/01/22 30.000,00 No se’n preveuen 

1811/21 
CSC, SA 

Roche 
Farma, SA 

Col·laboració per possibilitat el 
desenvolupament de projectes 

innovadors en l'àmbit de la millora dels 
serveis de salut i de l'atenció sanitària 

mitjançant l'adopció de solucions 
innovadores. Roche Farma facilita a 

CSC la consultora OPINNO per a què 
CSC pugui realitzar uns tallers pràctics 
de Design Thinking per a la co-creació 

amb centres sanitaris per al 
desenvolupament i implementació de 

projectes. 

13/09/21 31/12/21 - No se’n preveuen 

1818/21 CSC, SA Janssen-
Cilag, SA 

Col·laboració i patrocini de la sessió 
dels cicles de debats FarmaCSC del 

dia 7 d'octubre de 2021 sobre l' 
"Abordatge integral del pacient amb 

VIH". 

07/10/21 07/10/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1821/21 CSC, SA 
Merck Sharp & 

Dohme de España, 
SA 

Col·laboració i patrocini de la sessió 
dels cicles de debats FarmaCSC del 

dia 7 d'octubre de 2021 sobre l' 
"Abordatge integral del pacient amb 

VIH". 

07/10/21 07/10/21 4.500,00 No se’n preveuen. 
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1824/21 CSC, SA Laboratorios ViiV 
Healthcare, SL 

Col·laboració i patrocini de la sessió 
dels cicles de debats FarmaCSC del 

dia 7 d'octubre de 2021 sobre l' 
"Abordatge integral del pacient amb 

VIH". 

07/10/21 07/10/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1825/21 CSC, SA 
Gilead Sciences, SLU 

Col·laboració i patrocini de la sessió 
dels cicles de debats FarmaCSC del 

dia 7 d'octubre de 2021 sobre l' 
"Abordatge integral del pacient amb 

VIH". 

07/10/21 07/10/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1835/21 CSC, SA 
Roche Farma, SA 

Col·laboració en la realització i 
participació de la sessió sobre 

"Abordatge clínic del pacient amb 
Esclerosi Múltiple" del dia 2 de 

desembre de 2021, en el marc de les 
jornades FarmaCSC. 

02/12/21 02/12/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1836/21 CSC, SA Novartis 
Farmacéutica, SA 

Col·laboració en la realització i 
participació de la sessió sobre 

"Abordatge clínic del pacient amb 
Esclerosi Múltiple" del dia 2 de 

desembre de 2021, en el marc de les 
jornades FarmaCSC. 

02/12/21 02/12/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1837/21 CSC, SA Bristol Myers Squibb, 
SAU 

Col·laboració en la realització i 
participació de la sessió sobre 

"Abordatge clínic del pacient amb 
Esclerosi Múltiple" del dia 2 de 

desembre de 2021, en el marc de les 
jornades FarmaCSC. 

02/12/21 02/12/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

1838/21 CSC, SA 
Biogen Spain, SLU 

Col·laboració en la realització i 
participació de la sessió sobre 

"Abordatge clínic del pacient amb 
Esclerosi Múltiple" del dia 2 de 

desembre de 2021, en el marc de les 
jornades FarmaCSC. 

02/12/21 02/12/21 4.500,00 No se’n preveuen. 
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1839/21 
CSC, SA 

JANSSEN-
CILAG, SA 

Col·laboració en la realització i 
participació de la sessió sobre 

"Abordatge clínic del pacient amb 
Esclerosi Múltiple" del dia 2 de 

desembre de 2021, en el marc de les 
jornades FarmaCSC. 

02/12/21 02/12/21 4.500,00 No se’n preveuen. 

 
1729/21 

CSC Atenció 
Social, SLU 

Fundació 
Blanquerna 

Conveni amb la Facultat de Ciències 
de la Salut per a col·laborar en la 
formació pràctica dels alumnes 

d’aquesta facultat. 

26/02/21 25/02/25 - 

 

Vigència de 4 anys i 
pròrrogues expresses 

1774/21 CSC Atenció 
Social, SLU 

Facultat de 
Psicologia de 

la UB 

Conveni per a la realització de 
pràctiques acadèmiques amb la 
Facultat de Psicologia de la UB. 

02/06/21 01/06/25 - 
Vigència de 4 anys i 
pròrroga expressa 
fins 4 anys més. 

1784/21 CSC Atenció 
Social, SLU 

Fundació Sagrat 
Cor de Sarrià 

Conveni de col·laboració 
educativa per a la realització de 

pràctiques 

11/06/21 10/06/25 - 
Vigència de 4 anys i 
pròrroga expressa 
fins 4 anys més. 

1803/21 CSC Atenció 
Social, SLU 

Universitat Oberta 
de Catalunya 

Establir un marc d'actuació per a 
la col·laboració entre les entitats 

en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a 

ambdues parts. 

07/09/21 06/09/25 - 
Vigència de 4 anys i 
pròrroga expressa 
fins 4 anys més. 

1803A1/21 CSC Atenció 
Social, SLU 

Universitat Oberta de 
Catalunya 

Addenda 1 al conveni marc entre 
la UOC i CSC Atenció Social, 

SLU. Establir les condicions en 
les quals s'han de desenvolupar 
les activitats de pràctiques dels 
estudiants de la UOC a CSC 

Atenció Social, SLU, segons la 
modalitat prevista. 

07/09/21 06/09/25 - 
Vigència de 4 anys i 
pròrroga expressa 
fins 4 anys més. 
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1769/21 CSC CiG, SAU 
Master, SA de 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Acord de col·laboració i 
desenvolupament conjunt de 
projecte per a participar en un 
procés de consultoria projecte 

BID Paraguai 

12/05/21 
Fins finalització 

de projecte 

69.054,00 
(impostos 

no 
inclosos) 

No se’n 
preveuen. 

1804/21 CSC CiG, SAU 

Organización 
Panamericana de la 
Salud / Organización 
Mundial de la Salud 

Establir els termes i condicions de 
conformitat amb els quals la 

OPS/OMS i CSC cooperaran en 
l'execució de la iniciativa 

"Desenvolupament de xarxes 
integrades de Serveis de Salut 

basades en l'estratègia APS a la 
província de San Juan de la 

Maguana, República Dominicana. 

24/08/21 15/12/21 
$200.000,0

0 

Pròrroga 
excepcional fins 

60 dies per 
liquidar 

obligacions 
pendents. 

 

 
1698/21 

CSC Vitae, SAU 

Col·legi Oficial 
d’Infermeres i 
Infermers de 
Barcelona 

Recollida i gestió de les sol·licituds 
signades per l’obtenció del 
certificat digital dels/de les 

infermers/infermeres del CIS 
Cotxeres 

15/02/21 - 
7,77+IVA/unit

at 

 

Pròrrogues anuals 
automàtiques 

 

 
1741/21 

CSC Vitae, SAU 

Fundació Privada 
Escoles 

Universitàries 
Gimbernat 

Establiment de les condicions per a 
la realització de pràctiques 
acadèmiques externes no 

retribuïdes als centres de treball de 
l’entitat col·laboradora. 

16/02/21 15/02/25 - 

Vigència de 4 
anys i pròrrogues 
expresses fins 4 

anys més 

 

 
1742/21 

 

CSC Vitae, SAU 
Universitat de 

Manresa (UVic- UCC) 

Regulació de la col·laboració entre 
la facultat i l’entitat per tal que els i 

les estudiants puguin realitzar 
pràctiques acadèmiques externs, 
curriculars o extracurriculars, al 

centre de treball 

de CSC Vitae. 

17/02/21 16/02/25 - 

Vigència de 4 
anys i pròrrogues 
expresses fins 4 

anys més 
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1766/21 CSC Vitae, SAU 
ICS (Hospital 

Universitari de la Vall 
d’Hebron) 

Establiment de bases de 
col·laboració entre les entitats que 

el subscriuen, dins d'un marc 
estable de relació entre les 
institucions signatàries que 

afavoreixi al camp assistencial en 
general. 

01/03/21 28/02/25 - 

Vigència de 4 
anys i pròrrogues 
expresses fins 4 

anys més 

1766A1/21 CSC Vitae, SAU 
ICS (Hospital 

Universitari de la Vall 
d’Hebron) 

Vinculat a 1766/21. Addenda per a 
la incorporació de facultatius de 
l'Hospital Vall d'Hebron al CIS 

Cotxeres degut a les necessitats 
excepcionals sobrevingudes per la 

pandèmia de la COVID-19. 

01/03/21 31/12/21 
Pagament 

salaris 
facultatius 

Es podrà 
prorrogar de forma 

expressa. 

1764/21 CSC Vitae, SAU Marketing Directo, 
SL 

Conveni de col·laboració educativa 
per a la realització de pràctiques 

acadèmiques de Institut de 
Profesional de Estudios de la 

Salud. 

13/04/21 12/04/25 - 

Vigència de 4 anys 
i pròrrogues 

expresses fins 4 
anys més 

1750/21 
Projectes 

Sanitaris i 
Socials, SAU 

Col·legi Oficial 
d’Infermeres i 
Infermers de 
Barcelona 

Recollida i gestió de les 
sol·licituds signades per l’obtenció 

del certificat digital dels/de les 

infermers/infermeres de l’ABS La 
Roca 

15/02/21 14/02/21 
7,77+IVA/unit

at 

 

Pròrrogues anuals 
automàtiques 

1751/21 
Projectes 

Sanitaris i Social, 
SAU 

Fundació Privada 
Escoles 

Universitàries 
Gimbernat 

Establiment de les condicions per a 
la realització de pràctiques 

acadèmiques externes no retribuïdes 
als centres de treball de l’entitat 

col·laboradora. 

16/02/21 15/02/25 - 

Vigència de 4 anys i 
pròrrogues 

expresses fins 4 
anys més 
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1752/21 
Projectes 
Sanitaris i 

Socials, SAU 

Institut Català de la 
Salut (ICS) – 

Servei Català de la 
Salut (SCS) i 

Departament de 
Treball, Afers 

Socials i Famílies 

Conveni d’adhesió a l’eCAP per la 
Residència CSS Frederica Montseny  

de Viladecans 

04/03/21 03/10/21 - 

Es preveuen 
pròrrogues segons 

l’estat de la 
pandèmia de la 

COVID-19 i 
les necessitats de la 

residència 

1850/21 
Projectes 
Sanitaris i 

Socials, SAU 

Institut Català de la 
Salut – ICS 

Establiment d'aliança estatègica 
entre PROSS i ICS amb la finalitat 

de donar resposta a la ciutadania en 
la campanya de vacunació contra la 
COVID19, articulant un projecte de 

gestió compartida dirigit a la 
prestació de professionals a l'entitat 
gestora dels punts de vacunació B i 

C d'aquesta campanya. 

01/09/21 31/12/21 

Es 
cobreixen 
costos de 
personal 

Prorrogable per 
períodes d’un any 
fins a un màxim 
total de quatre.  

 

1851/21 
CSC Atenció 
Social, SLU 

Institut Català de la 
Salut – ICS 

Establiment d'aliança estatègica 
entre PROSS i ICS amb la finalitat 

de donar resposta a la ciutadania en 
la campanya de vacunació contra la 
COVID19, articulant un projecte de 

gestió compartida dirigit a la 
prestació de professionals a l'entitat 
gestora dels punts de vacunació B i 

C d'aquesta campanya. 

01/09/21 31/12/21 

Es 
cobreixen 
costos de 
personal 

Prorrogable per 
períodes d’un any 
fins a un màxim 
total de quatre. 

 
31 de desembre de 2021 


