RELACIÓ DE CONVENIS I PATROCINIS FORMALITZATS L'ANY 2018 PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ
SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

DATA
FORMALITZACIÓ

OBJECTE

DRETS I
OBLIGACIONS

VIGÈNCIA

Conveni de col·laboració empresarial en
activitats d'interés general pel
DKMS gemeinnützige
desenvolupament del projecte PATIENT
GmbH
AID

01/01/2018

Desenvolupament
projecte "Patient
AID"

Amb ajuda
econòmica

Fins el 31-12-20

TÍTOL (Capçalera)

1

ENTITAT

2

Addenda específica XV Serveis entre
Fundacions - no assistencials - 2018

Fundació Institut de
recerca de l'Hospital
de la Santa Creu i
Sant Pau

01/01/2018

Serveis entre
fundacions

3

Modificació addenda VIII al Conveni
Consorci Sanitari
marc de col·laboració entre la FGS i el
Integral - Centre
Consorci Sanitari Integral - Centre
d'Atenció Integral
d'atenció dos de maig (PIUC)
Dos de Maig (CAIDM)

02/01/2018

Modificació conveni
marc

Els propis de la
col·laboració

Fins el 31-3-18

4

F Institut de recerca
HSCSP, FPHSCSP, UAB,
Conveni de col·laboració científica en
Fundació Puigvert,
virtut del qual es va crear l'Institut
Banc de Sang i Teixits,
d'Investigacuions Biosanitàries Sant Pau EAP Sardanya, Agència
Salut Pública, Centre
(IIB-Sant)
Cochrane
Iberoamericà

02/01/2018

Institut
d'Investigacions
Biomèdiques Sant
Pau (IIB-Sant Pau)

Els propis de la
col·laboració

Indefinit

5

Addenda a l'acord de col·laboració entre
la FGS i Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) "Apoyo en la Definición Consorci de Salut i
del Modelo de Gestión del Proyecto de Social de Catalunya
Ciudad de la Salud para Caja del Seguro
Social de Panamá"

08/01/2018

Definició serveis

Amb contraprestació
econòmica

Entre 2 i 3 mesos

Amb contraprestació Vinculada al conveni
econòmica
marc

6

Acord de col·laboració entre la FGS i
Consorci de Salut i Social de Catalunya
(CSC), concretat en la participació de
professionals dels diferents àmbits del
coneixement sanitari de la FGS en els

Consorci de Salut i
Social de Catalunya

08/01/2018

Participació de
1 any prorrogable
professionals de la
Amb contraprestació
automàticament fins
FGSHSCSP en els
econòmica
màxim de 4 anys
projectes del
Consorci

7

Conveni marc de col·laboració entre la
FGS Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Recupera't Sant Pau
i l'Associació Recupera't Sant Pau

09/01/2018

Col·laboració en
diferents activitats

Els propis de la
col·laboració

8

Conveni de col·laboració entre la FGS Pauets, Associació de
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
Mares i pares dels
Pauets, associació de mares i pares dels més petits de Sant
més petits de Sant Pau
Pau

12/01/2018

Col·laboració en
diferents activitats

Els propis de la
col·laboració

9

Conveni pel desenvolupament d'un
IN-2, Ingeniería de la
projecte entre la FGS i IN", Ingeniería de
Información, S.L.
la información, SL

17/01/2018

Desenvolupament
projecte

Els propis de la
col·laboració

1 any prorrogable
anualment amb un
màxim de 4 anys

Conveni de col·laboració subscrit enre
l'Associació Espanyola contra el Càncer i
Associació Espanyola
10
la FGS Hospital Santa Creu i Sant Pau
contra el Càncer
per a la realització d'activitats de
voluntariat

19/01/2018

Activitats de
voluntariat

Els propis de la
col·laboració

2 anys prorrogant-se
tàcitament per iguals
períodes

Pròrroga i modificació per a l'any 2018
del Conveni de Col·laboració entre
l'Institut Català de la Salut i la FGSHSCSP Institut Català de la
11
per a la realització d'exploracions
Salut
complementàries de suport al
diagnòstic

25/01/2018

Pròrroga i
modificació conveni
marc

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

4 anys prorrogable
anualment amb un
màxim de 4 anys

Pròrroga per a l'any 2018 el conveni de
12 col·laboració entre l'ICO i la Fundació de
Gestió

Institut Català
d'Oncologia

01/02/2018

13

Modificació de l'annex referent a
Intervencionisme perifèric del Conveni
marc d'aliança estratègica subscrit l'1
d'abril de 2008, entre la FGS i l'Hospital
Clínic de Barcelona

Hospital Clínic de
Barcelona

01/02/2018

Modificació de
l'annex

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

14

Conveni de col·laboració entre la
FGSHSCSP i la Fundació Fútbol Club
Barcelona

Fundació Fútbol Club
Barcelona

01/02/2018

Col·laboració en
diferents activitats

Els propis de la
col·laboració

Fins el 30 juny 2021

15

Acord de contractació conjunta del
subministrament elèctric i de gas
natural

Hospital Clínic de
Barcelona

15/02/2018

Acord de
contractació
conjunta de
suministrament
elèctric i gas natural

Els propis de la
col·laboració

16/02/2018

Desenvolupament
projecte

Amb ajuda
econòmica

Fins el 31 octubre
2019

20/02/2018

Desenvolupament
model d'atenció
psicosocial

Els propis de la
col·laboració

1 any prorrogable

Amb ajuda
econòmica

Fins la finalització de
l'activitat.
Possibilitat de
prórroga.

16

Conveni de col·laboració pel
Sociedad Española
desenvolupament del projecte
de Hematología y
denoaminat "suport a la presidència de
Hemoterapia SEHH
la SEHH"

Conveni col·laboració per desenvolupar
un model d'atenció psicosocial d'acord
amb els objectius d'optimització definits
17
en el programa per l'atenció integral a
persones amb malaties avançades de
l'Obra Social "La Caixa"

Mutuam, MPS

Pròrroga del conveni Amb contraprestació Fins 31 desembre de
marc
econòmica
2019

18

Conveni de col·laboració per a dur a
terme un programa de formació en
Inmuno Oncologia a infermeres
d'oncologia de la Fundació

Bristol-Myers Squibb,
S.A.U

21/02/2018

Programa de
formació en Inmuno
Oncologia a
infermeres
d'oncologia

19

Acord d'atorgament d'ajuda pe la
formació "IX Curso Monográfico de
actualización en infecciones
nosocomiales"

B. Braun Medical,
S.A.

27/02/2018

Formació

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

20

Patrocini

Celegne, S.L

27/02/2018

Projecte "E-medula"

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

21

Addenda específica al conveni marc de
col·laboració entre el Banc de Sang i
Teixits i la FGS

Banc de Sang i de
Teixits

01/03/2018

Acord estratègic en
l'àmbit de
l'hematologia clínica

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

22

Patrocini

Janssen Cilag, S.A.

05/03/2018

XLV Curs Farmacia
Clínica Joaquim
Bonal

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

23

Conveni per la tramitació dels ajuts
Erasmus del personal docent i
d'administració i serveis de la FGS

Universitat
Autònoma de
Barcelona

04/04/2018

Tramitació ajuts
Erasmus

Els propis de la
col·laboració

Curs acadèmic 201718 i 2018-19

24

Addenda núm. 2 a l'acord de
col·laboració entre la FGS i la Fundació
Catalana Síndrome de Down

Fundació Privada
Catalana Síndrome
de Down

11/04/2018

Desenvolupament de
l'acord marc

Amb ajuda
econòmica

Vinculada al conveni
marc

25

Patronici

Amgen, SA

26/04/2018

Projecte Fibroscan

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

26

Conveni de col·laboració amb motiu del
Dia mundial del Asma - campanya
"#soplaporelasma"

Fundación
Astrazeneca

27/04/2018

Campanya
"#soplaporelasma"

Els propis de la
col·laboració

Fins finalització
activitat

30/05/2018

Projecte

Amb ajuda
econòmica

Fins el 30 maig 2019

15/06/2018

Formació pel servei
d'Inmunologia

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Fundació Hospital
Sant Jaume i Santa
Magdalena de
Mataró

20/06/2018

Millora en l'eficàcia
en la prestació dels
serveis sanitaris i
socials, optimitzant
recursos

Els propis de la
col·laboració

1 any prorrogable
automàticament

Addenda I de l'Aliança estratègica entre
la FGS i la Fundació Hospital de Sant
Fundació Hospital
Jaume i Santa Magdalena de Mataró als Sant Jaume i Santa
30
efectes d'aconseguir una major eficàcia
Magdalena de
en la prestació dels serveis sanitaris i
Mataró
socials, optimitzant recursos

20/06/2018

Desplegament del
conveni de
Col·laboració

Amb contraprestació
econòmica

1 any prorrogable
automàticament

22/06/2018

Projecte relatiu a la
realització de les
colònies integradores
per a infants i joves
amb hemofília de
l'ACH

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

32

Conveni marc de col·laboració entre la
Merck Sharp &
FGS i Merck Sharp & Dohme de España,
Dohme España, S.A
SA. Inclou anexo 1 específic

26/06/2018

Participació en
projectes i
organització
d'activitats

Els propis de la
col·laboració

2 anys prorrogant-se
tàcitament per
períodes d'1 any

33

Col·laboració en el projecte pilot Savana
Farma mitjançant l'aportació de
llicències

Amgen, SA

01/08/2018

Projecte Savana
Farma

Els propis de la
col·laboració

Acte puntual

34

Addenda VII de col·laboracions
professionals assistència en
endocrinologia al conveni de
col·laboració entre FGS i FHSB del dia 1
de juny de 2010

Fundació Hospital
Comarcal Sant
Bernabé

01/09/2018

Col·laboració
professionals
assistència en
endocrinologia

35

Patrocini

Jazz Pharmaceuticals
Iberia, SL

03/09/2018

Projecte "Grant"

27

Addenda II al conveni de col·laboració
entre Celgene, SLU i la FGS

Celegne, SL

Conveni de col·laboració d'aportació per
The Binding Site
a finalitats formatives entre la
28
Group Limited
FGSHSCSP i the Binding Site Group
sucursal a Espanya
Limited sucursal a Espanya

29

31

Aliança estratègica entre la FGSHSCSP i
la Fundació Hospital de Sant Jaume i
Santa Magdalena de Mataró als efectes
d'aconseguir una major eficàcia en la
prestació dels serveis sanitaris i socials,
optimitzant recursos

Conveni que té l'objectiu d'establir el
marc de la col·laboració entre la FGS i
l'ACH per tal de portar a terme el
projecte relatiu a la realització de les
colònies integradores per a infants i
joves amb hemofília de l'ACH

Associació Catalana
de l'Hemofília

Addenda X vinculada al conveni marc de
col·laboració entre la FGS i l'Hospital
Hospital Sant Joan de
36
Sant Joan de Déu, en concret la
Déu
prestació de serveis d'endocrinologia
pediàtrica

10/09/2018

Amb contraprestació Fins 31 desembre de
econòmica
2019

Amb ajuda
econòmica

Col·laboració en la
prestació de serveis Amb contraprestació
d'endocrinologia
econòmica
pediàtrica

Acte puntual

1 any prorrogable
anualment

37

Conveni marc de col·laboració entre la
FGS i el Col·legi Oficial d'Infermeres i
infermers de Barcelona (COIB)

Col·legi Oficial
d'Infermeres i
Infermers de
Barcelona

01/10/2018

Conveni marc de
col·laboració

Els propis de la
col·laboració

2 anys prorrogables
pel mateix període

38

Addenda V del servei de suport en la
coordinació assitencial en l'àmbit
territorial i terciari al Conveni de
col·laboració entre la FGS i FHCSB del
dia 1 de juny de 2010

Fundació Hospital
Comarcal Sant
Bernabé

01/10/2018

Regulació de la
col·laboració

Amb contraprestació
econòmica

Fins el 31 de
desembre 2019,
prorrogable
anualment

Fundació Hospital
Comarcal Sant
Bernabé

01/10/2018

Addenda VI d'ampliació de les addendes
I i II per la coordinació de l'especialitat
39
de Cardiologia del Conveni de
col·laboració entre la FGS i FHCSB del
dia 1 de juny de 2010

Ampliació addendes I Amb contraprestació Vinculada al conveni
i II
econòmica
marc

40

Anex 2 - Conveni específic emparat pel
Conveni Marc de Col·laboració suscrit
entre Merck Sharp & Dohme i
FGSHSCSP

41

Acord de col·laboració que té per
Laboratorios
objecte regular la col·laboració de ROVI
Farmacéuticos Rovi,
a les activitats assistencials que la
S.A
Fundació porti a terme

02/10/2018

Projecte millora
serveis assistencials

Els propis de la
col·laboració

Fins generació
prototip i test (3 o 4
mesos)

03/10/2018

Projecte

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Novartis
Farmacéutica, SA

05/10/2018

Projecte

Amb ajuda
econòmica

Fins el 21 febrer
2021

Conveni per constituir un acord marc de Servei Català de la
contractació conjunta pels serveis de
Salut i 45 Entitats
teràpies respiratòries a domicili (TRD)
més

08/10/2018

Conveni marc

Els propis de la
col·laboració

2 anys, prorrogable

Adhesió a l'acord marc del
subministrament de bombes d'insulina
Consorci de Salut i
programables amb monitoratge continu
44
d'Atenció Social de
de glucosa integrat amb suspensió
Catalunya, S.A
abans i per hipoglucèmia i reanudació
automàtica i de sensors pel monitoratge

16/10/2018

Conveni marc

Els propis de la
col·laboració

Vinculada a l'acord
marc i els contractes
derivats del mateix

01/11/2018

Modificació de
l'addenda III

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

42

43

45

Patrocini

Merck Sharp &
Dohme SA

Novació modificativa primera de
Hospital Sant Joan de
l'addenda III al conveni marc de la FGS i
Déu
l'Hospital de Sant Joan de Déu

Addenda I de l'aliança estratègica entre
la FGS i la Fundació Hospital de Sant Fundació Hospital de
Jaume i Santa Magdalena de Mataró del Sant Jaume i Santa
46
dia 20 de juny de 2018 (atenció famílies
Magdalena de
amb infants i joves amb transtorn de
Mataró
conducta)

05/11/2018

Conveni de col·laboració entre la FGS i
l'Agència de Salut Pública de Barcelona
per desenvolupar un programa pilot de
prova de concepte basat en l'estructura
Agència de Salut
47
d'una informació concreta no
Pública de Barcelona
estructurada provinent dels informes
d'Urgències i hospitalització de la FGS
amb tecnologia Big Data per l'anàlisis de
dades clíniques

06/11/2018

Projecte

Els propis de la
col·laboració

2 anys, prorrogable
per períodes anuals

48

07/11/2018

Projecte "Nuevos
retos en oncología y
hematología"

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Text consolidat de l'addenda I de
l'aliança estratègica entre la FGS i la Fundació Hospital de
Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Sant Jaume i Santa
49
Magdalena de
Magdalena de Mataró del dia 20 de juny
Mataró
de 2018 (taller estimulació cognitiva
informatitzada)

07/11/2018

Taller estimulació
cognitiva
informatitzada

Amb contraprestació
econòmica

1 any prorrogable
automàticament

Fundació
Conveni de col·laboració entre l'Entitat
Internacional Miquel
Fundació Miquel Valls i la FGS en relació
50
Valls contra
a la unidad funcional d'ELA i altres
l'Esclerosi Lateral
malalties de la Motoneurona
Amiotròfica

08/11/2018

Col·laboració

Els propis de la
col·laboració

1 any, prorrogable
automàticament

09/11/2018

Cessió d'imatges de
fons d'ulls
(retinografies) que
no continguin dades
personals

Els propis de la
col·laboració

1 any prorrogable
automàticament per
períodes anuals

51

Patrocini

Conveni de col·laboració entre la
FGSHSCSP i OPT RETINA, SL de cessió
d'imatges de fons d'ulls (retinografies)
que no continguin dades personals

Janssen Cilag, S.A.

OPT RETINA, SL

Regular col·laboració
funcionament
Amb contraprestació
conjunt serveis
econòmica
assistencials

1 any prorrogable
automàticament

Contracte d'adhesió de la FGSHSCSP al
Conveni Marc i l'EPR de pembrolizumab
Merck Sharp &
en el tractament del melanoma avançat
52
Dohme de España,
(metastàtic o irresecable) entre Merck
SA
Sharp & Dohme de España, SA (MSD) i
CatSalut, datat de l'22 de març de 2017

15/11/2018

Adhesió conveni
marc

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

53

Conveni de col·laboració per a la
realització d'una estada formativa en
Oncologia i Hematologia Pediàtrica

Fundació Privada
d'Oncologia Infantil
Enriqueta
Villavecchia

15/11/2018

Estada formativa

Els propis de la
col·laboració

1 any

54

Patrocini

Amgen, SA

20/11/2018

Projecte

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Els propis de la
col·laboració

4 anys

55

Acord marc de col·laboració entre
Hospital Universitari
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i
Vall d'Hebrón
l'Hospital Universitari la Vall d'Hebron

23/11/2018

Col·laboració entre
comissions i grups de
treball

56

Annex II a l'Addenda VI: programa de
Hospital Sant Joan de
col·laboració en cardiologia pediàtrica
Déu
(CAR)

26/11/2018

3 mesos,
Ampliació àmbit Amb contraprestació
prorrogable
actuació assistencial
econòmica
automàticament per
mensualitats

28/11/2018

Projecte

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

58

Conveni de col·laboració entre la
FGSHSCSP i la Dirección General de
Osakidetza-Servicio
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud per
Vasco de Salud
a millor la adequació de la pràctica
clínica i assistencial

03/12/2018

Col·laboració entre
comissions i grups de
treball

Els propis de la
col·laboració

4 anys, amb
possibilitat de
prórroga expressa

59

Addenda X al conveni marc de
col·laboració entre la FGS i el Consorci
Sanitari Integral - Centre d'atenció
integral dos de maig - Servei
mancomunat d'endocrinologia - AIS
dreta

21/12/2018

Creació Servei
mancomunat
d'endocrinologia

Els propis de la
col·laboració

1 any prorrogable
anualment

31/12/2018

Suport a l'assitència
sanitària

Amb ajuda
econòmica

Vinculada al conveni
de col·laboració

57

60

Patrocini

Amgen, SA

Consorci Sanitari
Integral - Centre
d'Atenció Integral
Dos de Maig

Addenda a l'acord de col·laboració entre
Fundació Privada
la FPHSCSP i la FGSHSCSP en relació al
Hospital Santa Creu i
PAS 2018 - Suport a l'assistència
Sant Pau
sanitària de l'Hospital

