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ENTITAT CONTRACTES I CONVENIS SUBSCRITS MOTIU VIGÈNCIA IMPORT

Conveni de col.laboració per a l'atenció psicològica 

adreçada a pacients amb càncer entre la FSI i 

l'AECC-Catalunya contra el càncer de Barcelona

Actuació d'un piscòleg de l'AECC en l'àmbit de la 

psicooncologia i atenció a pacients oncològics que 

reben tractament a la FSI

2006 (vigència 4 anys i prorrogable per 

anualitats successives)
X

Conveni de col.laboració suscrit entre l'AECC i 

l'Hospital d'Igualada per activitat de voluntariat

Programa "Molt X viure" aconseguir major qualitat 

de vida per a les pacients amb càncer de mama i 

llurs familiars

2008 (vigència 1 any i prorrogable mateix 

període si ho acorden les parts) X

Annex al conveni suscrit entre l'Hospital d'Igualada 

i AECC que regula la realització d'activitats de 

voluntariat

Activitats de voluntariat a l'hospital 2014 (vigència anual prorrogable per igual 

període excepte) X

Conveni col.laboració entre el CSA i l'AECC-

Catalunya a fi de constituir una aliança estratègica 

en matèria de lluita contra el càncer per a l'atenció 

psicològica dels pacients

Oferir atenció integral als pacients de l'especialitat 

d'oncologia

2016 (prorrogable anualment)

X

Anex I al conveni de col.laboració entre el CSA-

AECC per aliança estratègica en matèria ajuda 

contra el càncer per a l'atenció psicològica dels 

pacients

modificació de la clàusula 5 referent a aportacions 

econòmiques

2016

Adenda modificativa al conveni de col.laboració 

entre la Junta Provincial de Barcelona de l'AECC i el 

CSA

Modificació clàusula 2a. Que l'AECC assumimarà 

cost servei atenció psicològica, i afegir un apartat 4 

a la clàusula 3a. D'oferir visibilitat mitjant instal.lació 

roller AECC

2018

Ajuntament 

Igualada

Conveni marc col.laboració entre Ajuntament 

d'Igualada i el CSA en relació al projecte de 

tractament per a l'obesitat infantil a la comarca de 

l'Anoia

tractament obesitat infantil 2015 i prorrogable al 2016

Subvenció al CSA de 4.500 €

Conveni per al projecte d'innovació en la 

implantació dèstudis universitaris en l'àmbit de la 

salut

Posada en marxa per al disseny del projecte d'estudi 

i implantació dels estudis ñuniversitaris en l'àmbit 

de la salut

2016 (pot ser prorrogat)

Conveni Espai Salut 2017 arrendament espai situat a la Pl. Espanya per tal 

utilitzar-lo per desenvolupar els projectes Centre de 

dia Salut Mental i Equip de Valoració de la 

Dependència i discapacitat

Any 2017

El CSA pagarà 20,000€ + IVA (anual)

ARMPA Projecte Activa't Aconseguir que persones amb problemes de salut 

mental o risc de patir-les i els eus familiars, puguin 

convertir-se en agents de salut actius en el seu propi 

procés de recuperació, i millorar la qualitat de vida

novembre 2015 i caràcter indefinit

X

B. Braun Surgical SA Acord de col.laboració entre B.Braun Surgical SA i 

el CSA

Compartir coneixements amb el centre i oferir 

accions formatives a professionals sanitaris d'altres 

hospitals

2015 (vigència de 24 mesos)

Addenda al Conveni d'atenció hospitalària i 

especialitzada

Incorporar un nou pacte a les relacions entre les 

dues parts

2014
X

Addenda al Conveni d'atenció Sociosanitària Incorporar un nou pacte a les relacions entre les 

dues parts

2014
X

Contracte de gestió entre el Servei Català de Salut i 

el Consorci Sanitari de l'Anoia

gestionar serveis atenció especialitzada familiar i 

comunitària de salut públicaen l'àmbit d'atenció 

primària a l'àrea bàsica de Salut 2

vigent des de 2016 i prorrogable anualment 

màxim 10 anys

Pacte territorial del sector sanitari de l'Anoia 2018 - 

Regió Sanitària Catalunya Central

Instrument per a la consecució dels objectius del Pla 

de Salut i altres programes del Departament de 

Salut i del Catsalut, així com aquells projectes  que a 

nivell territorial s'acordin per dur a terme en 

col.laboració entre proveïdors i entre equips 

assistencials

2018

CS Alt Penedès i CS 

del Garraf

Conveni marc de col.laboració entre el CSA, el CS 

de l'Alt Penedès i el CS del Garraf amb l'objecte 

d'establir una aliança estratègica en matèria de 

gestió i organització de recursos sanitaris

Projecte de gestió entre les 3 entitats per millorar la 

qualitat i eficiència de l'atenció de la salut dels 

ciutadans de l'Anoia, Alt Penedès i Garraf

2014 (prorrogable d'any en any )

X

AECC

CATSALUT
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AECC Addenda al Conveni marc de col.laboració entre el 

CSA-CS Alt Penedès i CS del Garraf amb l'objecte 

d'establir una aliança estratègica en matèria de 

gestió i organització de recursos sanitaris

Col.laboració en la gestió de la Rehabilitació entre el 

CS del Garraf i el CSA

2014 (finalització: 31 desembre 2017)

12.500 € anuals (IVA exclòs)

Conveni de col.laboració per a l'establiment d'un 

projecte de gestió compartida entre el CSA i el CS 

del Garraf per implementar una unitat de medicina 

esportiva per a la comarca de l'Anoia

Posar en marxa i desenvolupar assistencialment la 

UME del CSA

2014 ( vigència indefinida però es podrà 

resoldre per voluntat unilateral amb preavís 

de 3 mesos)
48€ hora (facultatiu) a actualitzar 

anualment segons IPC estatal

Conveni de col.laboració entre el Consorci Sanitari 

del Garraf i el CSA en referència al model d'atenció 

psicosocial d'acord amb el programa "para la 

atención integral a personas con enfermedades 

avanzadas de la obra social La Caixa"

Desenvolupar un model d'atenció psicosocial que 

ofereixi a diversos col.lectius un conjunt de recursos 

i instruments que facilitin la seva tasca diària en el 

camp de l'atenció al malalt i a la seva família

2014 (prorrogable per períodes anuals)

X

Contracte arrendament per a l'ús de l'habitatge Finca destinada a l'activitat dels serveus de 

valoració de la dependència

21 juliol 2017 - indefinit

Pròrroga i modificació conveni col.laboració CSA i 

el Consorci del Laboratori Interc. Alt Penedès, 

Anoia i Garraf per prestació de serveis sanitaris de 

suport diagnòstic de proves de laboratori i 

anatomia patològica

Realització per part del CLI de les proves de suport 

diagnòstic de laboratori clínic i d'anatomia 

patològica sol.licitades pel CSA

2014

X

Annex 2. Pròrroga i modificació del Conveni de 

col.laboració entre el CSA i el Consorci del 

Laboratori intercomarcal de l'Alt Penedès, Anoia i 

Garraf per a la prestació de serveis sanitaris de 

suport diagnòstic de proves de laboratori i 

anatomia patològica

Realització per part del CLI de les proves de suport 

diagnòstic de laboratori clínic i d'anatomia 

patològica sol.licitades pel CSA

2015

X

Pròrroga i modificació conveni col.laboració entre 

el CSA i el CLI per a la prestació de serveis sanitaris 

de suport diagnòstic de proves de laboratori i 

anatomia patològica

realització per part del CLI de proves de suport 

diagnòstic de laboratori clínic i anatomia patològica 

com a soci de l'entitat

31 desembre 2016

Encàrrec de gestió que formalitza el CSA al CLI pel 

qual es formalitza l'encomana de la gestió del 

laboratori clínic i anatomia patològica del CSA

Dur a terme l'encàrrec consistent en la gestió de les 

proves de suport diagnòstic del laboratori clínic i 

anatomia patològica del CSA

Any 2017

Encàrrec de gestió que formalitza el CSA al CLI pel 

qual es formalitza l'encomana de la gestió del 

laboratori clínic i anatomia patològica del CSA

Dur a terme l'encàrrec consistent en la gestió de les 

proves de suport diagnòstic del laboratori clínic i 

anatomia patològica del CSA

Any 2018

Conveni col.laboració entre el CSA i el CSSI per a la 

prestació del servei de terapeuta ocupacional

Coordinació entre ambdós centres per a l'activitat 

de teràpia ocupacional a la comarca de l'Anoia

2016 (prorrogable)

20.348 €

Conveni Col.laboració entre el CSA i el CSSI en el 

marc del projecte 4D Health, centre d'innovació en 

simulació mèdica

emmarcar i coordinar l'actuació de cada part en la 

planificació, assessorament, intervcanvi 

d'informació i recursos en general per al 

desenvolupament de projectes conjunts en el marc 

del centre 4D Health

2016 (prorrogable anualment)

Acord de col.laboració docent de formació 

sanitària especialitzada entre el CSSI i el CSA

formació de residents de les especilaitats de 

geriatria i infermeria geriàtrica

2018

Conveni de col·laboració entre el CSSI i el CSA per a 

la cessió d'un ecògraf.

Gratuïtament, durant 4 anys.  Data 

signatura: 05/05/2020

Conveni marc CSSI - CSA 07/12/2020

Addenda socio 2018

Conveni col.laboració entre el Departament de 

Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya 

mitjançant la secretària d'inclusió social i de 

promoció de l'autonomia personal i el  CSA-

Hospital d'Igualada pel servei de valoració de la 

discapacitat i de valoració del grau de dependència

Encomanar la gestió del servei públic de 

determinades activitats relatives a la valoració de la 

dependència, a la valoració del grau de la 

discapacitat, així com de la necessitat de 

concurrència de concurs de tercera persona i del 

reconeixement del barem de mobilitat

2016 (pot ser prorrogat)

312.930,20€ (IVA inclòs) com a import 

màxim

DKV Contracte prestació serveis per societat sanitària 

DKV

Prestació dels serveis sanitaris d'atenció mèdica 2015 ( prorrogable per període anual)
X

Consorci Laboratori 

Interc. Alt Penedès, 

Anoia i Garraf

CS del Garraf

Departament de 

Benestar i Família 

de la Generalitat de 

Catalunya

CSSI
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AECCFundació Sanitària 

Sant Josep 

d'Igualada

Acord entre la Fundació Sanitària Sant Josep 

d'Igualada pel que fa als llits PIUC/Pla integral 

d'urgències 2016

Acord adreçat a pacients amb perfil sociosanitari i 

ingressats a l'hospital d'aguts en fase de resolució 

del procés que ha motivat l'ingrés per continuar el 

tractament i garantir l'estabilització clínica

Gener, febrer i març 2016

X

Contracte de prestació de serveis formalitzat entre 

el CSA i la Fundació Sanitària Sant Josep

Assessorament i gestió de servei en farmàcia en 

l'atenció hospitalària

2020 per 3 anys, prorrogable de forma 

expressa per períodes de 12 mesos

Higia Benchmarking 

SL

Contracte de prestació del servei Benchmarking 

Sanitari 3.0

Oferir servei de consultoria que inclou una 

plataforma d'anàlisi online d'indicador sanitari 

denominada de bussines intelligence amb 

tecnologia QikView

2015 i prorrogable

0 €

Convei Marc de col.laboració Col.laboració en matèries com l'assistencial, 

formació, docència i recerca

2014 ( 1 any prorrogable d'any en any)
X

Addenda I activitat assistencial Neuropediatria Regular la col.laboració entre ambdues entitats en 

matèria assistencial en l'àmbit d'atenció als pacients 

de neuropediatria de l'hospital d'Igualada així com 

en l'àmbit de la docència i formació continuada dels 

seus professionals

2014 (vigència 1 any prorrogable per terminis 

anuals)

15.675 € anuals (revisar anualment)

Prestació de serveis assistencials 
En matèria de gastroenterologia i nutrició (segons 

annex)
Data del conveni 20/07/2020

Contraprestació econòmica segons 

annexos

Protocol de cooperació assistencial entre l'Hospital 

de Bellvitge i el CSA

Establir un sistema integral de coordinació 

d'assistència especialitzada en algunes disciplines 

mèdiques d'ambdós centres sanitaris

2011 (vigència inicial: 31 desembre 2011. 

Prorrogable 1 any)

Addenda 1 al Prococol de cooperació assistencial 

entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i el CSA

Col.laboració entre els serveis de digestiu de l'HUB i 

el CSA

2011

35.352,00 € anuals (finalitzat 2016)

Addenda 2 al Prococol de cooperació assistencial 

entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i el CSA

Col.laboració entre els servei d'oftalmologia de 

l'HUB i el CSA

2013

35.352,00 € anuals (finalitzat 2016)

Addenda 3 al Prococol de cooperació assistencial 

entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i el CSA

Col.laboració entre els servei de cirurgia 

maxil.lofacial de l'HUB i el CSA

2013
35.352,00 € anuals (persona contacte: 

Adaia Valls)

Addenda 4 a l'acord de cooperació assistencial 

entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i el CSA

Col.laboració entre els servei de cirurgia general i 

digestiva de l'HUB i el CSA en el tractament 

quirúrgic del càncer gàstric i neo de recte

2013

X

Addenda 5 a l'acord de cooperació assistencial 

entre l'Hospital Universitari de Bellvitge i el CSA

Col.laboració entre els servei de nefrologia de l'HUB 

i el CSA 

2013

X

Pròrroga any 2015 protocol cooperació assistencial 

entre l'Hospital Univ.Bellvitge i el CSA

Establir les bases per al desplegament d'un acord de 

cooperació assistencial entre ambdues parts

2015 (prorrogable per períodes d'un any)

X

Conveni marc entre ICS - Gerència territorial 

metropolitana sud i el CSA

Conveni marc amb de col·laboració, coordinació i 

cooperació amb la finalitat de millorar la qualitat 

assistencial envers la ciutadania

2019

Addenda 4 al Conveni marc de col·laboració entre 

l'ICS-Gerència territoril metropolitana sud i el CSA

Col·laboració entre institucions entre els Serveis de 

Ginecologia i Obstetrícia

30/01/2020 amb una vigència de 4 anys 

prorrogables

Hospital clínic de 

Barcelona

Acord de col.laboració assistencial d'alta 

especialització en angiologia i cirurgia vascular 

entre l'Hospital Clínic de Barcelona i el CSA

Establir protocols d'atenció i derivació dels malalts 

del territori assignat amb patologia vascular d'alta i 

molt alta especialització

2014

X

Conveni col.laboració entre Banc de sant i teixits, 

Hospital clínic i CSA

Servei de generació i extracció d’òrgans, mitjançant 

el personal i mitjans tècnics adients per la realització 

de la detecció i identificació de possibles donants 

d’òrgans,

2019

Conveni assistencial de col.laboració CSA-ICO Facultatius de l'ICO participen en l'assistència dels 

pacients oncològics/hematològics de l'Hospital 

d'Igualada (ICO 24 h.)

2008

X

Hospital Sant Joan 

de Déu d'Esplugues

Hospital 

Universitari de 

Bellvitge

Institut Català 

oncologia
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AECC Annex Conveni col.laboració entre l'ICO i el CSA en 

els àmbits de la coordinació assistencial en 

Hematologia

Donar suport assistencial de traspàs de 

coneixement i de garantia d'una atenció continuada 

en matèria hematològica

2014 (possibilitat de pròrroga)

41.047,30 €

Annex Conveni col.laboració entre l'ICO i el CSA en 

els àmbits de la coordinació assistencial, docència i 

la recerca en oncologia

Realitzar serveis assistencials en matèria 

d'oncologia

2014 (possibilitat de pròrroga)

46.297,30 €

Annex Conveni col.laboració entre l'ICO i el CSA en 

els àmbits de la coordinació assistencial en 

Hematologia

Donar suport assistencial de traspàs de 

coneixement i de garantia d'una atenció continuada 

en matèria hematològica

2015 (possibilitat de pròrroga)

41.047,30 €

Annex Conveni col.laboració entre l'ICO i el CSA en 

els àmbits de la coordinació assistencial, docència i 

la recerca en oncologia

Realitzar serveis assistencials en matèria 

d'oncologia

2015 (possibilitat de pròrroga)

46.297,30 €

Annex al conveni de col.laboració entre l'ICO i el 

CSA en l'àmbit de coordinació assistencial, la 

docència i la recerca en oncologia

Assignació d'un oncòleg per part de l'ICO 2016

46.297,30 €

Annex al Conveni de col.laboració entre l'ICO i el 

CSA en matèria d'hematologia

ICO assigna un oncòleg al CSA 2016
41.047,30 €

Conveni col.laboració entre ICO i CSA en el 

programa detecció precoç cancer de colon i recte

activitats de cribatge de cancer colorectal en el marc 

dels objectius del Programa de detecció precoç de 

càncer colon i recte de la Generalitat de Catalunya

2015 (prorrogable per any natural)

Pròrroga conveni col.laboració entre ICO i CSA en 

matèria d'hematologia

Per treballar coordinadament, garantint l'assistència 

continuada en hematologia clínica i oncològica

Any 2017 (prorrogable)

41.047,30 €

Pròrroga conveni col.laboració entre ICO i CSA en 

els àmbits de la coordinació assistencial, la 

docència i la recerca en oncologia

Treballar de manera coordinada en els àmbits de la 

recerca, docència i la coordinació assistencial

Any 2017 (prorrogable)

46.297,30 €

Pròrroga conveni col.laboració entre l'ICO i el CSA 

per dur a terme el programa detecció precoç 

càncer de colon i recte

Cribatge del càncer colorectal 2020

Pròrroga any 2018: encàrrec de gestió que 

formalitza el CSA i l'ICO en matèria d'hematologia

Treballar coordinadament garantint l'assistència 

continuada en l'àmbit d'hematologia clínica i 

oncologia

2018

41.047,30 €

Pròrroga any 2018: encàrrec de gestió que 

formalitza el CSA i l'ICO en els àmbits de la 

coordinació assistencial, la docència i la recerca en 

oncologia

Treballar de manera coordinada en els àmbits de la 

recerca, docència i la coordinació assistencial

2018

46.297,30 €

Conveni col·laboració entre la gereència territorial 

catalunya central de l'ICS i el CSA
Conveni marc 

2019

Conveni col.laboració entre ICS i CSA per al 

desenvolupament d'un servei de gestió 

compartida d'atenció Continuada i d'urgències a la 

comarca de l'Anoia

Establir les bases per al desplegament d'un servei de 

gestió compartida dels dispositius d'atenció 

continuada i d'urgències de l'Anoia que integri els 

actuals serveis d'at.continuada i d'urgències que 

atenen als ciutadans de les ABS Anoia rural, 

Capellades, Igualada urbà, Sta. Margarida de 

Montbui i Vilanova del Camí de l'ICS, així com 

l'actual nivell I d'urgències de l'Hospital d'Igualada

Pròrroga 2021

ICS-Gerència 

Territorial 

Metropolitana Sud

Acord Marc de Col.laboració entre ICS-Gerència 

Territorial Metropolitana SUD i el Consorci Sanitari 

de l'Anoia

octubre 2017 (vigència 2 anys prorrogable en 

períodes anuals)

Institut Català 

Assistència i Serveis 

Socials del 

Departament de 

Benestar Social 

Generalitat de 

Catalunya

Pròrroga del conveni de col.laboració entre l'ICASS 

i CSA pel servei de valoració de la discapacitat i de 

valoració del grau de dependència

Participar en experiències pilot a proposta de l'ICASS 

i que estiguin relacionades amb l'objecte del 

conveni

2014

206.122,78€ (import màxim)

Institut Català 

oncologia

ICS
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AECC Resolució per la qual el Dep. de Treball, Afers 

Socials i Famílies, mitjançant la Direcció General de 

Protecció Social, formula encàrrec gestió per mitjà 

del CSA amb motiu de la gestió del servei de 

valoració de la discapacitat i de la valoració del 

grau de dependència de l'Alt Penedès, l'Anoia i el 

Garraf

Encarreguen al CSA la gestió del servei públic de 

determinades activitats relatives a la valoració de la 

dependència, a la valoració del grau de la 

discapacitat així com de la necessitat de 

concurrència de concurs de tercera persona i del 

reconeixement del barem de mobilitat

1 gener al 31 desembre 2017 (podrà ser 

prorrogat previ acord ambdues parts)

import màxim 619.714 €

IDI Encàrrec de gestió que formalitza el CSA i l'IDI per 

a la realització d'exploracions i procediemnts de 

medicina nuclear

Realització per part de l'IDI d'exploracions i 

procediments de medicina nuclear

2016 (prorrogable)

85.000 € (import màxim anual)

Encàrrec de gestió entre el CSA i l'IDI per a la 

coordinació del servei de diagnòstic per la imatge 

de l'Hospital d'Igualada i per a la realització 

d'exploracions i procediemnts de diagnòstic per la 

imatge i medicina nuclear

Regular las relacions entre el CSA i l'IDI per a la 

realització de proves i procediments  de diagnòstic 

per la imarge i exploracions i procediments de 

medicina nuclear

any 2017

RX - 18.267,60€ anuals                                   

Medicina nuclear - 85.000 € anuals

Regió Sanitària de 

Lleida i Regió 

Sanitària de 

Catalunya Central

Annex als pactes territorials de la Regió Sanitària 

de Lleida i la Regió Sanitària Catalunya Central per 

l'atenció hospitalària per l'Àrea Bàsica de Salut 

Cervera-Guissona

Millorar la qualitat i eficiència de l'atenció, 

l'accessibilitat, equitat i satisfacció de la ciutadania

2014

X

Consorci Mar Parc 

de Barcelona

Conveni Marc de col.laboració entre el Consorci 

Mar Parc de Salut de Barcelona i el CSA

regulació de la prestació de diferents prestacions 

sanitàries i assistencials en el marc d'una aliança 

estratègica

Renovació 2020 i annexes (Digestiu, Salut 

Mental, Cardiologia, Cir. Vascular, 

Infermeria i Neurologia)

Consorci de salut i 

Atenció social de 

Catalunya

Addenda al Conveni de col.laboració entre el 

Consorci de Salut i Atenció social de Catalunya i el 

CSA

Programa competitiu d'observacióa l'hospital per a 

estudiants universitaris dels Estats Units (Atlantis 

Project)

Any 2017
$7,500 USD (15 parelles) i $500 USD per 

cada parella addicional

Agència Tributària Conveni entre Agència Tributària de Catalunya i 

CSA per a l'homogeneïtzació dels processos i 

mecanismes interns de tramitació dels tributs que 

ingressa el sector públic de la generalitat a 

l'agència estatal de l'administració tributària

Aplicar estratègia optimització, homogeneïtzació i 

simplificació dels processos de presentació 

telemàtica de les declaracions i autoliquidacions 

d'impostos estatals gestionats per l'Estat

Fins maig 2020

Sistema 

Emergències 

mèdiques

Conveni col.laboració SEM-CSA Prestació serveis assistencials d'emergència Fins any 2021

Viver REC SL Contracte arrendament del local entre el CSA i 

PSM viver del REC SL

Local per a l'explotació de la botiga destinada a la 

venda de premsa, revistes, llibres, floristeria …

01/12/2017 (4 anys)

423,50€ mes

PARC TAULÍ 

SABADELL

Encàrrec de gestió per als serveis de manteniment 

i suport del sistema de digitalització de les imatges 

de radiologia PACS RAIM

realització per part del Parc Taulí dels serveis de 

manteniment i suport del sistema de digitalització 

de les imatges de radiologia (PACS) implementat 

amb l'eina RAIM server i RAIM viewer.

2017 (1 any)

Pròrroga encàrrec de gestió per als serveis de 

manteniment i suport del sistema de digitalització 

de les imatges de radiologia PACS RAIM

realització per part del Parc Taulí dels serveis de 

manteniment i suport del sistema de digitalització 

de les imatges de radiologia (PACS) implementat 

amb l'eina RAIM server i RAIM viewer.

2018 (1 any)

CREU ROJA Conveni Creu Roja - CSA Lectura + Aprop - Taller manualitats sociosanitari 31-oct-17

Conveni col.laboració entre la Fundació Universitat 

de Girona: Innovació i formació i l'hospital 

d'Igualada

permetre als estudiants del Diploma de Postgrau en 

Observació de nadons i atenció als infants entre 3 i 6 

anys de la observació de nadons, en aquest àmbit

any 2018 (durada màxima 4 anys)

Conveni cooperació educativa entre la Facultat de 

ciències de la salut de Manresa, de la Universitat 

de VIC-Universitat Central de Catalunya, i CSA

pràctiques externes totes les titulacions oficials de 

grau i algunes titulacions oficials de màster

2017 (renobable períodes anuals)

Conveni de cooperació educativa de prácticas 

acadèmiques externes dels estudiants de la 

Universitat de Barcelona en entitats 

col.laboradores

pràctiques acadèmiques externes d'estudians de la 

Universitat de Barcelona

2016 (renovable anualment)

Conveni de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques externes firmat entre la 

Universitat Internacional de Catalunya, facultat 

d'odontologia i CSA

que els estudiants realitzin un període de pràctiques 2016 (prorrogable anualment)
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ENTITAT CONTRACTES I CONVENIS SUBSCRITS MOTIU VIGÈNCIA IMPORT

AECC Conveni ce cooperació educativa entre CSA i la 

Universitat de Lleida per a la realització de 

pràctiques acadèmiques externes

pràctiques acadèmiques externes per part dels 

estudiants

2014 (prorrogable anualment)

Conveni Marc de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques acadèmiques extenes en 

entitats col.laboradores pel còmput de crèdits 

entre la Universitat autònoma de Barcelona i el 

CSA

pràctiques externes dels estudiants 2013 (prorrogable anualment)

Conveni de col.laboració en matèria de pràctiques 

entre la Fundació Blanquerna i el CSA

Programa de pràctiques estudians d'infermeria, 

fisioteràpia, nutrició humana i dietètica

2011 (prorrogable anualment)

Conveni cooperació educativa pràctiques 

acadèmiques externes dels estudians de la 

Universitat de Barcelona en entitats 

col.laboradores

pràctiques acadèmiques externes estudians 

Universitat Barcelona

2018 (4 anys)

Conveni de cooperació educativa de pràctiques 

acadèmiques externes dels estudiants del màster 

en psicologia general sanitària de la Fundació 

Blanquerna i el CSA

Realització pràctiques acadèmiques externes 

estudinas màster psicologia

2015 (prorrogable anualment)

IDIAP Jordi Gol Conveni Marc de col.laboració entre el CSA i IDIAP 

Jordi Gol per a la utilització dels serveis SIDIAP

autoritzar la cessió de les dades de l'E. Proveïdora 

obtingudes a partir de l'ECAP al SIDIAP i establir les 

característiques i normes d'ús del SIDIAP per part de 

l'esmentada E. Proveïdora

2016 i prorrogable

X

PARELLES 

ARTÍSTIQUES

Adherir-se a la xarxa de parelles artístiques 

gestionada per Osonament en que el CSA crea les 

obres i Osonament dona suport i assessorament al 

CSA

Crear obres qualsevol disciplina artística, 

exposicions, etc. Són obres que promou Osonament 

per al desenvolupament integral de la persones amb 

discapacitats de Salut Mental

1 any prorrogable per anualitat amb un 

màxim de 4 anys. Signat el 18/06/19
Osonament aportarà 20 € per cada obra i 

no suposa cap despesa per part del CSA

CST - CONSORCI 

SANITARI DE 

TERRASSA
Prestació de serveis assistencials En matèria D'OFTALMOLOGIA

Data del conveni 04/11/19 i fnalitza el 

30/10/2020, prorrogable 4 anys més. 
106.800 €/any

Prestació de serveis assistencials En matèria d'UROLOGIA (segons annex)

Data del conveni 21/11/19, amb una durada 

de 4 anys, prorrogable de forma expressa i 

de mútu acord per ambdues parts.

Contraprestació econòmica segons 

annexos

Prestació de serveis assistencials En matèria de Radiologia Data conveni 14/09/2020
Contraprestació econòmica segons 

annexos

KALILU

Realització d'activitats de cooperació Per a realitzar activitats de cooperació Data del conveni 17/01/2020 prorrogable 4 

anys

Fundació TIC SALUT

Cessió equipament de comunicació telmàtica en el 

marc de l'atenció a l'emergència i crisi sanitària 

generada pel COVID-19

PENDENT SIGNATURA DIRECTOR TIP. Ferran 

firma amb data 14/05/2020

CLILAB - Diagnóstics

Pròrroga gestió laboratori clínic i AP Pròrroga anual (2020)

IMEX LICENSING 

GROUP
Acord col·laboració Venda de ninus Tminis solidaris per la Marató TV3 Desembre 2020-març 2021

Hospital Sant Joan 

de Déu de Martorell
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