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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1930/22 CSC 
Fundació Salut 

Empordà 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

01/02/22 31/01/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1941/22 CSC 
Fundació Hospital 
Asil de Granollers 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

10/02/22 09/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1927/22 CSC 
Parc Sanitari Pere 

Virgili 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1928/22 CSC 

Consorci 
d’Atenció Primària 

de Salut 
Barcelona 
Esquerra 

(CAPSBE) 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1935/22 CSC 
Consorci Sanitari 

del Maresme 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1940/22 CSC 
Consorci Sanitari 

de Terrassa 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1942/22 CSC 
Fundació Hospital 

de Palamós 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub 

iNexesCSC “identificant necessitats, co-creant 
solucions innovadores” i assolir els objectius 

que s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1977/22 CSC 
Centre MQ Reus, 

SA 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub 

iNexesCSC “identificant necessitats, co-creant 
solucions innovadores” i assolir els objectius 

que s´estableixin en la citada iniciativa. 

28/02/22 27/02/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1937/22 CSC 
Consorci Sanitari 

de l’Anoia 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub 

iNexesCSC “identificant necessitats, co-creant 
solucions innovadores” i assolir els objectius 

que s’estableixin en la citada iniciativa. 

16/03/22 15/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1934/22 CSC 

Consorci de 
Castelldefels 

Agents de Salut 
(CASAP) 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub 

iNexesCSC “identificant necessitats, co-creant 
solucions innovadores” i assolir els objectius 

que s’estableixin en la citada iniciativa. 

21/03/22 20/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1933/22 CSC 
Badalona Serveis 

Assistencials 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub 

iNexesCSC “identificant necessitats, co-creant 
solucions innovadores” i assolir els objectius 

que s’estableixin en la citada iniciativa. 

22/03/22 21/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1908/22 CSC 
Fundació Hospital 
d’Olot i Comarcal 

de la Garrotxa 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

23/03/22 22/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1943/22 CSC Fundació Orienta 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

23/03/22 22/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1931/22 CSC 
Hospital Sant 
Joan de Déu 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/03/22 27/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1932/22 CSC 
Laboratori de 
Referència de 

Catalunya 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/03/22 27/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1939/22 CSC 

Corporació de 
Salut del 

Maresme i la 
Selva 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/03/22 27/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1976/22 CSC 
Imatge Mèdica 
Intercentres, SL 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

28/03/22 27/03/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1922/22 CSC 

OSIM, Obra Social 
de Personal de 
Dirección de la 

Industria 
Metalúrgica y 

demàs actividades 
empresarias 

Establir les bases i mecanismes de cooperació i 
coordinació per a la millora de gestió sanitària. 

07/04/22 06/04/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1982/22 CSC 
Institut de 

Diagnòstic per la 
Imatge 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

13/04/22 12/04/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1936/22 CSC 
Consorci Sanitari 

Integral 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

26/04/22 25/04/22 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1876/22 CSC 

Institut de 
Formació 

Contínua de la 
Universitat de 

Barcelona (IL3-
UB) 

Col·laboració per oferir l'accés dels associats al 
CSC a la formació de Màster interdisciplinar en 

Atenció Integral a la Cronicitat, Postgrau en Salut 
Digital i Postgrau en Direcció i Gestió de Centres 

Residencials i altres Recursos Gerontològics 

27/04/22 26/04/20 - 
Prorrogable 

expressamen
t 

1980/22 CSC 

Consorci 
Corporació 

Sanitària Parc 
Taulí 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

27/04/22 26/04/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1979/22 CSC 
Sant Andreu Salut 
Fundació Privada 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

29/04/22 28/04/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1981/22 CSC 
Consorci 

Hospitalari de Vic 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

05/05/22 
04/05/23 

 
- 

Article 49.h) 
LRJSP 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1929/22 CSC 

Fundació Gestió 
Sanitària de 

l’Hospital de la 
Santa Creu i Sant 

Pau 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

09/05/22 08/05/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1938/22 CSC 
Consorci Sanitari 
de l’Alt Penedès i 

Garraf 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s’estableixin en la citada iniciativa. 

23/05/22 22/05/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1978/22 CSC 
Consorci Mar 

Parc de Salut de 
Barcelona 

Formalitzar el compromís de participació de les 
entitats associades al CSC en el hub iNexesCSC 

“identificant necessitats, co-creant solucions 
innovadores” i assolir els objectius que 

s´estableixin en la citada iniciativa. 

25/05/22 24/04/23 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1298A4/22 CSC  
Banc de Sang i 

Teixits 

Modificació de tasques assignades a BST en el 
projecte “Asistencia técnica y capacitación para la 
apertura, puesta en marcha y acompañamiento en 

sus primeros meses de gestión del Hemocentro 
nacional del Ministerio de Salud de República 

Dominicana” i actualització de clàusula protecció 
de dades. 

12/07/22 
Vinculat a 
conveni 
principal 

US$79.472,00 - 

2042/22 

CSC 
Atenció 
Social, 
SLU 

Escola Santa 
Maria dels 
Apòstols 

Conveni de col·laboració per a la realització de 
pràctiques dels alumnes del CFGM de Cures 

Auxiliars d'Infermeria. 
01/01/23 31/12/26 - 

No se’n 
preveuen 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

2060/22 

CSC 
Atenció 
Social, 
SLU 

Serunion, SA 

Conveni entre les entitats per donar el servei 
d'àpats als familiars dels residents del CSSFM, de 

durada vinculada a la licitació de prestació del 
servei de restauració. 

30/12/23 

Vinculat 
durada 
licitació 
servei 

restauració 

- - 

2010/22 
CSC, 
SA 

PFIZER, SLU 

Col·laborar en el patrocini de l'activitat "Prevención 
en enfermedades infecciosas: vacunas" del Cicle 
de debats de Farmàcia, realitzada el 5 de maig de 

2022 

03/03/22 05/06/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2011/22 
CSC, 
SA 

Lilly, SAU 
Col·laborar i patrocinar la jornada "Reptes de futur 

en dermatologia", del Cicle de debats del CSC 
realitzat el 12 de juliol de 2022 

11/07/22 12/10/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2012/22 
CSC, 
SA 

Pfizer, SLU 
Col·laborar i patrocinar la jornada "Reptes de futur 

en dermatologia", del Cicle de debats del CSC 
realitzat el 12 de juliol de 2022 

25/04/22 12/10/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2013/22 
CSC, 
SA 

Janssen-Cilag, 
SA 

Col·laborar i patrocinar la jornada "Reptes de futur 
en dermatologia", del Cicle de debats del CSC 

realitzat el 12 de juliol de 2022 
26/06/22 12/10/22 4.500,00 

No se’n 
preveuen 

2014/22 
CSC, 
SA 

Novartis 
Farmaceutica, SA 

Col·laborar i patrocinar la jornada "Reptes de futur 
en dermatologia", del Cicle de debats del CSC 

realitzat el 12 de juliol de 2022 
27/06/22 12/10/22 4.500,00 

No se’n 
preveuen 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

2015/22 
CSC, 
SA 

UCB Pharma, SA 
Col·laborar i patrocinar la jornada "Reptes de futur 

en dermatologia", del Cicle de debats del CSC 
realitzat el 12 de juliol de 2022 

11/07/22 12/10/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2016/22 
CSC, 
SA 

UCB Pharma, SA 

Col·laboració i patrocini de l'esdeveniment "Anàlisi 
de decisió multicriteri i la seva aplicació en 

dermatologia" celebrat el 29 de juny de 2022 i el 
26 d'octubre de 2022 

06/05/22 26/12/22 9.000,00 
No se’n 

preveuen 

2017/22 
CSC, 
SA 

Celegne, SLU 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

13/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 

2018/22 
CSC, 
SA 

AstraZeneca 
Farmacéutica 

Spain, SA 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

27/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 

2019/22 
CSC, 
SA 

Merck, SLU 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

21/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 

2020/22 
CSC, 
SA 

Bayer Hispania, 
SL 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

29/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

2021/22 
CSC, 
SA 

Gilead Sciences, 
SLU 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

09/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 

2022/22 
CSC, 
SA 

Novartis 
Farmacéutica, SA 

Col·laborar i patrocinar la jornada "La certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia 

hospitalària a Espanya" celebrada el 7 de juliol de 
2022 

16/06/22 07/10/22 2.000,00 
No se’n 

preveuen 

2023/22 
CSC, 
SA 

Gilead Sciences, 
SLU 

Desenvolupar un programa d'ajudes per a la 
formació contínua per a l'assistència al "1st Pan-
European Hospital & Healthcare procurement" els 
dies 20 i 21 de setembre de 2022 a Brussel·les. 

15/09/22 21/09/22 1.000,00 
No se’n 

preveuen 

2024/22 
CSC, 
SA 

Sanofi-Aventis, 
SA 

Desenvolupar un programa d'ajudes per a la 
formació contínua per a l'assistència al "1st Pan-
European Hospital & Healthcare procurement" els 
dies 20 i 21 de setembre de 2022 a Brussel·les. 

13/09/22 22/09/22 1.025,00 
No se’n 

preveuen 

2025/22 
CSC, 
SA 

Chiesi España, 
SAU 

Desenvolupar un programa d'ajudes per a la 
formació contínua per a l'assistència al "1st Pan-
European Hospital & Healthcare procurement" els 
dies 20 i 21 de setembre de 2022 a Brussel·les. 

19/09/22 21/09/22 3.000,00 
No se’n 

preveuen 

2026/22 
CSC, 
SA 

Daiichi Sankyo 
España, SAU 

Desenvolupar un programa d'ajudes per a la 
formació contínua per a l'assistència al "1st Pan-
European Hospital & Healthcare procurement" els 
dies 20 i 21 de setembre de 2022 a Brussel·les. 

13/09/22 21/09/22 1.000,00 
No se’n 

preveuen 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

2027/22 
CSC, 
SA 

Liesno Buno, SL 

Desenvolupar un programa d'ajudes per a la 
formació contínua per a l'assistència al "1st Pan-
European Hospital & Healthcare procurement" els 
dies 20 i 21 de setembre de 2022 a Brussel·les. 

13/09/22 21/09/22 1.000,00 
No se’n 

preveuen 

2028/22 
CSC, 
SA 

Organon Salud, 
SL 

Col·laborar en el desenvolupament de la jornada 
"Salut amb perspectiva de gènere", el dia 10 de 

novembre de 2022. 
25/10/22 10/11/22 6.000,00 

No se’n 
preveuen 

2029/22 
CSC, 
SA 

AstraZeneca 
Farmacéutica 

Spain, SA 

Col·laboració en el desenvolupament de la jornada 
"Una nova visió en inmunoteràpia", del Cicle de 
debats de farmàcia, l'1 de desembre de 2022. 

25/11/22 01/12/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2030/22 
CSC, 
SA 

Novartis 
Farmacéutica, SA 

Col·laboració en el desenvolupament de la jornada 
"Una nova visió en inmunoteràpia", del Cicle de 
debats de farmàcia, l'1 de desembre de 2022. 

30/11/22 01/12/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2031/22 
CSC, 
SA 

Roche Farma, SA 
Col·laboració en el desenvolupament de la jornada 

"Una nova visió en inmunoteràpia", del Cicle de 
debats de farmàcia, l'1 de desembre de 2022. 

01/12/22 01/12/22 4.500,00 
No se’n 

preveuen 

2035/22 
CSC, 
SA 

Consorci 
d’Atenció Primària 

de Salut 
Barcelona 
Esquerra 

(CAPSBE) 

Disseminar als diferents dispositius d’atenció 
domiciliaria i centres proveïdors del SISCAT, els 

associats al CSC i tots els stakeholders en 
general, la plataforma HomeConnect, amb 

l’objectiu de donar visibilitat al projecte i fer-ne 
difusió. 

01/01/22 31/12/22 550,78 
No se’n 

preveuen 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

2032/22 CSC,SA 
Diverses entitats 
públiques sector 
salut europees 

Consortium Agreement  to ensure exploitation of 
the Project "Plattform for Innovation of 

Procurement and Procurement of Innovation" 
(PiPPi) 

30/09/22 29/09/23 - 
No se’n 

preveuen 

2038/22 CSC,SA 
Roche Pharma, 

SA 
Col·laboració i patrocini de l’activitat “Dijous 

innovadors” del 15 de desembre de 2022 
15/12/22 15/12/22 4.500,00 

No se’n 
preveuen 

2043/22 
CSC, 
SA 

Ever Pharma 
Therapeutics 

Spain, SL  

Col·laboració i patrocini per a la realització d'una 
activitat formativa dirigida als responsables de 
farmàcia dels associats i/o farmacèutics per al 

segon semestre de 2023, on es tractaran aspectes 
econòmics i tècnics que ajudin als responsables de 
farmàcia de l'hospital en la seva presa de decisió 

de compra de medicaments. 

19/12/22 31/12/22 10.000,00 
No se’n 

preveuen  

1971/22 
CSC 
CiG. 
SAU 

International 
Innovation From 

the South, SL 

"Digital training for social and healthcare home stall 
in emergency situation”, sota el programa Erasmus 

28/02/22 01/03/24 156.946,00 
No se’n 

preveuen 

1924/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

World Health 
Management 
Hospitals, SL 

Análisis de documentación, IHG y revisión del 
Business Case del Proyecto PHASE 0 Strategic 

Review of the Feasibitily Study and redefinition of 
the concept del contracte que WHM té signat amb 

Cap Vert des Almadies.  

21/03/22 20/05/23 12.000,00 
No se’n 

preveuen 

1925/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

Medidfe 
Asociación Civil 

Establiment de bases i mecanisme de cooperació i 
coordinació per a la millora del model de gestió 

sanitària. 
01/06/22 31/05/23 - 

Article 49.h) 
LRJSP 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

1969/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

Cooperativa de 
Hospitales de 

Antioquia 

Acord entre CSC Consultoria i Gestió, Banc de 
Teixits i Cooperativa de Hospitales de Antioquia 
per a la participació de la passantia tècnica en 
Catalunya per conèixer el model de salut de 

Catalunya i bones pràctiques així con la funció del 
CSC i de les seves unitats i el banc de sant i 

teixits.  

20/09/22 07/10/23 14.000,00 
No se’n 

preveuen 

1987/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

Büyuk Ortadogu 
Saglik ve Egitim 

Vakfi 

"Digital training for social and healthcare home stall 
in emergency situation, sota el programa 

Erasmus+ 
01/02/22 31/01/24 25.395,00 

No se’n 
preveuen 

1989/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

Wyzsza Szkota 
Ekonomii e 
Innowacji w 

Lublinie 

"Digital training for social and healthcare home stall 
in emergency situation, sota el programa 

Erasmus+ 
01/02/22 31/01/24 24.665,00 

No se’n 
preveuen 

2037/22 
CSC 
CiG, 
SAU 

Universitat de Xile 

Programa de passantia de 5 dies de visites i 
conferències a la seu del CSC i els seus centres 
associats per conèixer les bones pràctiques del 

model de salut a Catalunya, els dies 24 a 28 
d'octubre de 2022. 

20/10/22 28/10/22 14.000,00 
No se’n 

preveuen 

1952/22 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Campus Docent 
Sant Joan de Déu 

– Fundació 
Privada 

Conveni per establir les bases de cooperació per a 
la realització de pràctiques al CIS Cotxeres 

30/05/22 29/05/26 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1896/22 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Escola Santa 
Maria dels 
Apòstols 

Establiment dels termes generals de col·laboració 
entre les parts per organitzar l'oferiment i la 

impartició de formació pràctica al CIS Cotxeres. 
05/04/22 04/04/26 - 

Article 49.h) 
LRJSP 

2035/23 
CSC 
Vitae, 
SAU 

Consorci 
d’Atenció Primària 

de Salut 
Barcelona 

Establiment d’una aliança estratègica entre les 
entitats proveïdores de serveis públics de salut 

identificades en l’expositiu primer, amb la finalitat 
de donar la millor resposta a la ciutadania en la 

campanya de vacunació contra 

01/01/22 31/12/22 550,78 - 
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REF. 
Entitat 
CSC 

Contrapart Objecte Inici Finalització Preu € Pròrrogues 

Esquerra 
(CAPSBE) 

la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, 
mitjançant la mobilització dels recursos dels 

centres i serveis assistencials que integren el 
SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió 

assistencial d’aquests centres i, en conseqüència, 
enfocar el Sistema públic de salut cap a una 

millora en l’atenció de la salut en tots els seus 
continguts. 

1954/22 
PROSS, 

SAU 

Consorci Mar 
Parc de Salut de 

Barcelona 

Establir els termes de col·laboració que han de 
regir entre les parts signatàries per tal que 

estudiants de l’ESIMAR puguin fer pràctiques 
acadèmiques externes a les dependències del 

Centre ABS La Roca. 

04/07/22 03/07/26 - 
Article 49.h) 

LRJSP 

1986/22 
PROSS, 

SAU 

ICS 
(Metropolitana 

Nord) 

L’objecte del present conveni és establir les 
condicions en què l’ICS-GTMN i PROSS 

col·laboraran en el desenvolupament del Programa 
per a la prevenció d’una alimentació saludable i la 

prevenció i abordatge de malalties a l’atenció 
primària i comunitària. 

15/11/22 14/11/22 10.662,89 
Pròrrogues 

anuals 
expresses 

 

31 de desembre de 2022 


