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Contraprestació 

econòmica 2020

Servei Català de la Salut (CatSalut) Salut

Conveni singular de vinculació a la xarxa de 

centres d'internament d'utilització pública de 

Catalunya en la línia assistencial d'Aguts i de 

gestió de serveis d'atenció hospitalària i 

especialitzada. Codi 781500112

Prestació d'assistència hospitalària i especialitzada  de 
cobertura pública a les persones pacients que requereixin 
aquesta atenció, així com les activitats de promoció i 
prevenció de la Salut, d'acord amb les directrius del CatSalut i 
els objectius i línies d'actuació del Pla de Salut de Catalunya.

01/01/2012

Pròrroga 

anual fins a 

10 anys

01/01/2022 Consultar CatSalut 

Servei Català de la Salut (CatSalut) Salut

Conveni singular de vinculació a la xarxa de 

centres d'internament d'utilització pública de 

Catalunya i de gestió de serveis de salut mental. 

Codi 782500112

Prestació d'assistència hospitalària i especialitzada en Salut 
Mental,  de cobertura pública a les persones pacients que 
requereixin aquesta atenció, així com les activitats de 
promoció i prevenció de la Salut, d'acord amb les directrius del 
CatSalut i els objectius i línies d'actuació del Pla de Salut de 
Catalunya.

01/01/2012

Pròrroga 

anual fins a 

10 anys

01/01/2022 Consultar CatSalut 

Servei Català de la Salut (CatSalut) Salut Clàusules al conveni d'Aguts Condicions contractació activitat aguts de l'any 01/01/2015 1 any 31/12/2015 Consultar CatSalut 

Servei Català de la Salut (CatSalut) Salut Clàusules al conveni de Salut mental Condicions contractació activitat salut mental de l'any 01/01/2015 1 any 31/12/2015 Consultar CatSalut 

Servei Català de la Salut - Institut Català de la Salut - 

Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell 
Salut

Conveni col·laboració per a l'establiment d'un 

dispositiu assistencial de gestió compartida dels 

serveis de pediatria per a l'àmbit del GTS de l'Alt 

Urgell

Desenvolupament de servei d'assistència pediàtrica en l'àmbit  

del GTS (Govern Territorial de Salut) de l'Alt Urgell.
01/10/2009 1 any prorrogable tàcitament Consultar CatSalut 

Ajuntament Barcelona Salut Conveni de col.laboració

Conveni d'adhesió per a l'accés telemàtic de SJD a les dades 

bàsiques derivades d'accidents de trànsit de la Guàrdia Urbana 

de l'Ajuntament de Barcelona

25/05/2017 4 anys prorrogable tàcitament n/a

Ajuntament de Granollers Salut Conveni de col·laboració

Determinació de les bases de collaboració entre l'Ajuntament 

de Granollers i l'Hospital per donar continuïtat a l'atenció 

sanitària psiquiàtrica per a la població infantil i juvenil de l'àrea. 

15/12/1997 1 any prorrogable tàcitament n/a

Ajuntament de Vilafranca del Penedès Salut Conveni de col·laboració 

Determinació de les bases de collaboració entre l'Ajuntament 

de Villafranca i l'Hospital per donar continuïtat a l'atenció 

sanitària psiquiàtrica per a la població infantil i juvenil de l'àrea. 

14/01/1991 1 any prorrogable tàcitament n/a

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Salut
Conveni tipus per implantar la Història Clínica 

compartida a Catalunya

Regula l'establiment, gestió i l'accés al sistema de la Història 

Clínica Compartida (HCCC), d'acord amb la Llei 21/2000. 
09/07/2009 indefinit prorrogable tàcitament n/a

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Salut

Acord per a la cessió i el tractament de les 

dades professionals sanitaris per al seu accés a 

la biblioteca virtual del sistema sanitari públic de 

Catalunya

Regulació tractament de determinades dades relatives als 

professionals sanitaris que presten serveis a la Institució, 

perquè el Departament de Salut els pugui donar d'alta a la 

Biblioteca Virtual del Sistema Sanitari Públic i puguin tenir 

accés a tots els recursos que ofereix aquesta plataforma digital.

01/01/2018 4 anys 31/12/2022 n/a

Departament d'Ensenyament - Generalitat de 

Catalunya
Docència

Conveni per al funcionament i sosteniment 

d'unes unitats docents hospitalàries.

Col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i l'Hospital 

per al funcionament i sosteniment de unitats docents 

hospitalàries per atendre els alumnes ingressats a l'hospital en 

edat d'escolarització obligatòria, sempre que la seva situació 

clínica ho permeti. Col·legi Educació Especial  HSJD. Codi 

08013317

18/12/1991 1 any prorrogable tàcitament

Retribucions personal docent del 

cos de mestres a càrrec del 

Dpto Ensenyament (sistema 

pagament delegat).                                                       

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials  (ICASS) Social Contracte  Exp. Núm. BE-2016-3049

Gestió en règim de concert dels serveis d'atenció precoç en 

l'àmbit territorial dels municipis d'Esplugues de Llobregat, Sant 

Joan Despí i Sant Just Desvern

01/01/2019 1 any 31/12/2019 545.427,12 €

Institut Català de la Salut (ICS) Salut
Conveni de col·laboració proves 

complementàries

Realització de les proves i exploracions complementàries de 

radiodiagnòstic i gabinets d'atenció especialitzada, als usuaris 

de l'ICS que aquest li encomani

01/01/2015 1 any prorrogable tàcitament 143.953,00 €

Institut Català de la Salut (ICS) Salut Addenda 1 al conveni Marc : lloguer espaïs
Regulació contraprestacions econòmiques per la cessió d'espais 

del CAPI Barcelona esquerra a l'HSJD
29/05/2013 1 any 31/12/2019 120.293,00 €

Convenis, concerts i contractes amb Administracions Públiques actius en 2020
Els convenis de diferent natura signats amb admnistracions publiques i que han estat actius durant l'any 2020 son els següents
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Institut Català de la Salut (ICS) Salut Conveni de col.laboració

Conveni de col.laboració entre l'ICS i SJD per la prestació del 

servei integral de pediatria al Territori gestionat per SJD a 

través de Pediatria dels Pirineus

05/09/2018 4 anys 05/09/2022
Retribucions personal 

assistencial

Institut Català de la Salut (ICS) Salut
Conveni de col.laboració per utilització espais al 

CAP Vilafranca Nord

Conveni de col.laboració entre l'ICS i SJD per a la regulació i 

l'autorització de l'ús de determinats espais al CAP  Vilafranca 

Nord ubicat a Vilafranca del Penedés

26/10/2017 1 any prorrogable tàcitament 33.274,00 €

Institut Català de la Salut (ICS) Salut
Conveni marc de col.laboració entre l'ICS 

(Gerència Territorial Metropolitana Sud i SJD per 

Conveni de col.laboració entre ambdues parts en matèria 

d'atenció assistencial, formació, docència i recerca.
18/01/2018 4 anys 18/01/2022 n/a

Institut Català de la Salut (ICS) Altres
Conveni pel repartiment de despeses de l'Edifici 

Can Moritz de Cornellà de Llobregat 

Participació de l'HSJD en les despeses dels espais ocupats de 

l'immoble situat al c/ Mossèn Andreu, 13, Cornellà per un 

CSMIJ

01/01/2015 1 any prorrogable tàcitament 23.411,20 €

Institut Català de la Salut (ICS) Salut Conveni de col.laboració
Conveni de col.laboració per a la gestió assistencial en l'àmbit 

de l'obstetricia i la ginecologia
08/07/2019 1 any prorrogable tàcitament 149.400,00 €

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Docència
Conveni de col·laboració per activitats docents i 

d'investigació i innovació

Activitats de formació, investigació científica de 

desenvolupament tecnològic i transferència de tecnologia 

desenvolupada per la Universitat

03/02/2009 1 any prorrogable tàcitament n/a
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