CONVENIS DE COL.LABORACIÓ SIGNATS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017
DATA INICI

ENTITATS SIGNANTS

OBJECTE

OBLIGATS A LA REALITZACIÓ PRESTACIONS

VIGÈNCIA

PREST ECONÒMIC

01/01/2017

Institut Català d'Oncologia

Pròrroga del conveni de col.laboració per dur a terme
el programa de detecció precoç de càncer de
còlon i recte

ICO i CSdM col.laboren conjuntament en el disseny,
el desplegament i l'avaluació d'estratègies de cribatge
de càncer colorectal

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Institut Català d'Oncologia

Pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col.laboració
en l'àmbit de la psicooncologia

ICO assignarà un psicooncòleg al CSdM

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Institut Català d'Oncologia

Pròrroga per a l'any 2017 del conveni per la integració
funcional de l'atenció hematològica del CSdM al
servei d'hematologia clínica de l'ICO

ICO assignarà dos hematòlegs al Servei d'Hematologia
del CSdM

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Fundació Àmbit de Prevenció

Conveni de col.laboració per donar suport psicològic i social als pacients infectats pel virus de
la sida

El personal d'Àmbit Prevenció dóna suport psicològic
i social als pacients infectats pel virus de la sida que són
atesos en les dependències de l'Hospital

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Institut Català de la Salut

Pròrroga i modificació per a l'any 2017 del conveni de
col.laboració per a la realització d'exploracions
complementàries de suport al diagnòstic

CSdM per a la realització d'exploracions complementàries de suport al diagnòstic sol.licitades pels centres de
l'ICS

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Institut Català de la Salut

Pròrroga 2017 de l'addenda 3 al conveni marc per la
col.laboració en el desplegament d'un dispositiu de la
gestió compartida de l'especialitat de cirurgia plàstica
i reparadora del Maresme

ICS aporta els recursos humans d'un especialista.
CSdM prestarà el suport tècnic i assistencial al facultatiu
i la dotació del mat. sanitari i la realització de proves
complementàries

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

Fundació Sant Pere Claver

Annex II: Ampliació servei al.lèrgia CSdM

Les parts acorden incrementar el volum assistencial
pactat anteriorment

Prorrogable per acord exprés

SI

01/01/2017

Fundació Institut Català
de Farmacologia

Conveni col.laboració per a la promoció de l'ús
raonat dels medicaments

Establir la col.laboració entre les parts signants en activitats d'informació, d'assessorament i suport per promoure
la utilització efectiva i eficient dels mitjans terapèutics

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/01/2017

ICS. Gerència Territorial
Metropolitana Nord

Protocol de cooperació per al desplegament d'un
programa de gestió compartida de l'atenció urològica
al Maresme Central

Creació d'un programa de gestió compartida del procés
d'atenció urològica entre l'ICS i el CSdM per a la millora
de l'assistència urològica en l'àmbit del Maresme Central

Vigència fins 31/12/2017

SI

01/04/2017

Fundació Llars de l'Amistat
Cheshire

Contracte prestació de serveis per part del CSdM de
l'especialitat de psiquiatria a pacients residents

La prestació dels serveis per part del CSdM fr l'especialitat de psiquiatria a pacients residents i l'assessorament
psiquiàtric al personal de la residència Llar Pla d'en Boet

Prorrogable tàcitament

SI

15/05/2017

Fundació Hospital Sant Jaume
i Sta. Magdalena de Mataró

Conveni de col.laboració per a la realització d'activitats
en els serveis programa d'atenció domiciliària, equip
de suport (Pades) del CSdM

Regula l'actuació del voluntariat de la Fundació Hospital
al CSdM amb malalts avançats que pertanyen a l'equip
de suport Pades del CSdM

Prorrogable tácitamente

NO

22/06/2017

Roche Farma S.A.

Annex 1 al conveni marc subscrit entre el CatSalut
i Roche Farma. Contracte d'adhesió per als hospitals
del SISCAT

Establir un EPR adreçat al tractament amb el medicament
pertuzumab en combinació amb trastuzumab per al seu
tractament amb pacients diagnosticats amb càncer mama

Prorrogable tàcitament

SI

26/06/2017

Servei Català de la Salut

Conveni de col.laboració amb l'objecte de fer front
al pagament de l'amortització de capital per a l'any
2017 dels prèstecs a llarg termini

SCS estableix les bases de referència per facilitat que
el CSdM estigui en condicions de retornar el capital dels
crèdits

Vigència fins 31/12/2017

SI

28/06/2017

Ajuntament de Mataró,
CSdM, CSM i PASS

Protocol addicional al conveni de col.laboració entre
l'Ajuntament de Mataró, CSdM, CSM i el PASS

Queda sense efecte, el pacte tercer del conveni.
Queda substituït per següent contingut: de quatre
aportacions d'un import màxim, cada una, de 90.000€,
corresponents als anys 2017-2018-2019-2020

Vigència fins 31/12/2020

SI

01/07/2017

Universitat Politècnica de
Catalunya

Conveni de col.laboració en les àrees de recerca,
docència i desenvolupament tecnològic

En aquest Pprojecte es farà un estudi de motius i circumstàncies d'accidents i baixes laborals dels empleats del CSdM
i un software que permeti visualitzar dades per centres

Prorrogable per acord exprés

SI

03/07/2017

Agència Tributària de
Catalunya

Conveni per a la 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

La col.laboració de les relacions entre l'ATC i el CSdM
amb la finalitat d'aplicar una estratègia d'optimització de
presentació telemàtica de declaracions i autoliquidacions
d'impostos estatals

Vigència fins 15/12/2017

NO

15/07/2017

Llar Residència el Maresme SL

Contracte prestació de serveis per part del CSdM de
l'especialitat de psiquiatria a pacients residents

La prestació de serveis per part del CSdM de l'especialitat
de psiquatria a pacients residents i l'assessorament
psiquiàtric al personal de la Llar Residència el Maresme

Prorrogable anualment

SI

17/07/2017

Merck Sharp & Dohme de
España S.A.

Conveni de col.laboració a l'adhesió al programa
educacional biomarcador PD-L1 en càncer de pulmó

Establir les condicions de col.laboració que regiran l'adhesió
al programa educacional dins de la millora de la gestió de
la patologia de càncer de pulmó

Prorroga tàcitamente

NO

CONVENIS DE DOCÈNCIA SIGNATS DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

DATA INICI

ENTITATS SIGNANTS

OBJECTE

OBLIGATS A LA REALITZACIÓ PRESTACIONS

VIGÈNCIA

PREST ECONÒMIC

16/01/2017

Universitat de Barcelona
Facultat d'Educació

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants treball social

CSdM desenvolupament de l'estada de pràctiques curriculars en empreses i institucions per a estudiants treball social

Prorrogable anualment

NO

17/02/2017

Universitat de Barcelona
Facultat de Psicologia

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants psicologia

CSdM desenvolupament de l'estada de pràctiques curriculars en empreses i institucions per a estudiants psicologia

Prorrogable anualment

NO

22/02/2017

Fundació Blanquerna integrada
Universitat Ramon Llull
Facultat Psicologia, Ciències
de l'Educació i de l'Esport

Conveni de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques externes dels estudiants de psicologia

Els estudiants de la Facultat desenvoluparan les seves
pràctiques acadèmiques externes a l'entitat col.laboradora
d'acord amb un projecte formatiu

Prorrogable anualment

NO

03/03/2017

Universitat Autònoma Barcelona

Conveni de col.laboració pel desenvolupament del
Programa de Doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques de la UAB

L'estada de l'alumna al CSdM es durà a terme sota la supervisió
del Departament de Cirurgia de la UAB i el tutor del CSdM

Vigència fins al dipòsit de
la tesi doctoral

NO

08/03/2017

Universitat de Barcelona
Facultat de Biologia

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants de biologia

CSdM desenvolupament de l'estada de pràctiques curriculars en empreses i institucions per a estudiants de biologia

Prorrogable anualment

NO

15/03/2017

Universitat de Barcelona
Facultat de Farmàcia i Ciències
Alimentació. Campus Torribera

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants farmàcia

CSdM desenvolupament de l'estada de pràctiques curriculars en empreses i institucions per a estudiants farmàcia

Prorrogable anualment

NO

01/04/2017

Escola Universitària d'Infermeria
i Teràpia Ocupacional Terrassa.
Fundació Sant Llàtzer

Conveni de pràctiques dels estudiants matriculats
a l'EUIT. Grau Teràpia Ocupacional

CSdM facilitarà el desenvolupament de les pràctiques
clíniques als estudiants matriculats a l'EUIT

Prorrogable anualment

NO

01/04/2017

Universitat Autònoma Barcelona
Facultat de Biociències

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes pel còmput de crèdits

CSdM desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes
que els estudiants han de dur a terme per a la seva formació

Prorrogable anualment

NO

30/04/2017

Universitat CEU
Cardenal Herrera

Conveni de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques formatives als estudiants de medicina

CSdM facilitarà el desenvolupament de les pràctiques als estudiants de CEU-UCH per completar la seva formació universitària

Curs acadèmic 2017-2018

NO

14/09/2017

Universitat de Vic
Universitat Central de Catalunya

Conveni de cooperació els estudiants de la UVic puguin
realitzar pràctiques acadèmiques externes

Els estudiants de la UVic-UCC puguin realitzar pràctiques
acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars

Prorrogable automàticament

NO

15/09/2017

Universitat de Barcelona
Facultat de Farmàcia i Ciències
de l'Alimentació

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants farmàcia

CSdM desenvolupament de l'estada de pràctiques curriculars en empreses i institucions per a estudiants farmàcia

Prorrogable anualment

NO

15/09/2017

Facultat Ciències de la Salut
de Manresa - UViC- UCC

Conveni de cooperació educativa de pràctiques
acadèmiques externes als estudiants grau fisioteràpia

CSdM desenvolupament de la formació pràctica de l'estudiant
en el camp de la fisioteràpia

Curs acadèmic 2017-2018

NO

01/12/2017

Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme

Annex II al conveni marc. Normativa de docència
de les assignatures incloses dins els graus d'Infermeria
i Fisioteràpia i Ciències Activitat Física i Esport

Col.laboració per a realitzar la impartició de docència per part de
professionals del CSdM de les assignatures incloses dins els
graus d'Infermeria i Fisioteràpia i Ciències de l'Activitat Física

Curs acadèmic 2017-2018

SI

