
ACORDS I CONVENIS ASSISTENCIALS NO ASSISTENCIALS

Entitat Data Objecte Vigència Observacions Compensació econòmica

FJCR
CST - Caixa d'estalvis de Catalunya - Fundació 

Viure i Conviure 
10/12/2001

Gestió amb cessió d'ús d'un centre de dia per a 

persones amb demència senil i per a malats 

d'alzheimer a Terrassa.

3 anys

Es renovarà automàticament per 

períodes anuals si no és denunciat 

per la Fundació amb 6 mesos 

d'antelació.

FJCR UAB - FJCR 15/06/2012

El present conveni té per objecte i finalitat 

l’elaboració del Projecte per al desenvolupament 

d’una Unitat de Recerca que permeti en un futur 

la creació de l’Institut Universitari de Recerca 

Biomèdica, segons les condicions acordades 

entre la UAB i el CST en el Conveni de 

col·laboració de data 14 de maig de 2012.

31/12/2013

Prorrogable tàcitament, si no hi ha 

denúncia escrita per alguna de les 

parts en el termini previ de 3 mesos 

a la finalització del període de 

vigència.

FJCR UAB - FJCR 15/06/2012

Desenvolupament d'una Unitat de recerca per la 

creació de l'Institut Universitari de Recerca 

Biomèdica, segons les condicions acordades 

entre la UAB i el CST en el conveni de 

col·laboració de data 14 de maig de 2012.

31/12/2013. 

Prorrogable tàcitament, si no hi ha 

denúncia escrita per alguna de les 

parts en el termini previ de 3 mesos 

a la finalització del període de 

vigència.

Aportació fixa de 7.000,00€ per a l'any 2012 i en la quantia de 15.000,00€ per 

a l'any 2013 fent un total de 22.000,00€, que seran abonats per anualitats, en 

la forma i terminis que ambdues parts convinguin.

FJCR PREVENTOR - CST 17/09/2012
Col·laboració mutua per l'elaboració i 

subministrament en matèria preventiva.
17/09/2015 Pròrroga tàcita.

En contraprestació per la col·laboració obtinguda PREVENTOR s'obliga a 

subministrar anualment a CST 400 cursos gratuïts.

FJCR Fundació Joan Costa Roma - UPC 04/10/2012

Aprofundir en les relacions científiques, 

tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, 

amb la finalitat de sumar esforços per establir 

camins d’actuació que afavoreixin i incrementin 

dins el present Acord les col·laboracions ja 

existents.

1 any

Prorrogable per acord exprés i 

escrit entre les parts, i amb 3 

mesos d’antelació.

Les aportacions que les parts realitzaran per a la execució d’aquest acord de 

col·laboració és la següent: FJCR aportació de 50.000€.

FJCR
Fundació Joan Costa Roma - Institut 

Bioenginyeria de Catalunya 
17/12/2012

L’objecte del present Acord és regular la 

col·laboració de la FJCR i l’IBEC en el 

desenvolupament d’activitats conjuntes 

destinades a impulsar la Recerca i la Innovació. 

1 any

L'acord es prorrogarà automàtica i 

tàcitament per períodes successius 

excepte renúncia expressa per 

escrit de qualsevol de les parts amb 

un preavís mínim de tres (3) mesos 

abans de la data de venciment.
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FJCR Fundació Joan Costa Roma - CST 01/01/2013

Addenda 2013 -Concretar i establir de forma 

coordinada, periòdica iestable les necessitats del 

CST en els diferents àmbits d´actuació de la FJCR 

i la definició, concreció i fixació del cost 

econòmic de les diferents activitats programades 

per part de la FJCR

anual

El CST valorarà el pressupost 

presentat per la FJCR, que 

s´annexarà a la present addenda 

anulament

Import aportació CST a la FJCR per l´exercici 2013: 347.000,00 euros

FJCR
Fundació Joan Costa Roma -                                                  

Barcelona Macula  Foundation
10/01/2013

El conveni marc té com a objecte establir 

l'entorn de referència per a l'acció coordinada 

entre BMF i FJCR en el desenvolupament 

d'aquelles actuacions encaminades a potenciar i 

desenvolupar activitats de recerca en relació a 

les malalties de la màcula, la retina i la ceguesa 

en general i col·laborar en la formació 

d'especialistes per a la investigació.

31/12/2015

Prorrogable automàticament  per 

successius períodes anuals si cap 

de les dues parts no formula 

denuncia per escrit amb dos mesos 

d'antelació a la data de la seva 

finalització.

FJCR

Fundació Joan Costa Roma - CSC - Entitat de 

Base Associativa de Centelles - Badalona 

Serveis Assistèncials - CSC Vitae, S.A. - Projectes 

Sanitaris i Socials, S.A. 

10/06/2013

La col·laboració entre les parts tindrà per 

objectiu estratègic la coordinació de les activitats 

relacionades amb la gestió i seguiment de la 

recerca clínica i translacional que els promotors 

d’estudis clínics realitzin en els centres 

proveïdors associats a la Plataforma de Recerca 

Clínica (en endavant CRP), així com actuar com a 

vehicle de promoció, suport i facilitació de la 

recerca clínica i els estudis observacionals així 

com la coordinació dels diferents grups 

d’investigadors implicats.

5 anys

Aquest conveni entrarà en vigor el 

mateix dia de la seva signatura i 

tindrà una vigència de cinc anys, i 

es prorrogarà automàtica i 

tàcitament per períodes iguals 

llevat de denúncia expressa de 

qualsevol de les parts amb una 

antelació mínima de tres mesos a la 

seva data de venciment.

FJCR Fundació Joan Costa Roma - ROCHE 30/04/2014

Aquest Acord té per objecte emmarcar i 

coordinar l'actuació de FJCR i de ROCHE en 

activitats d'investigació traslacional de 

desenvolupament tecnològic i en la transferència 

de tecnologia desenvolupada per ROCHE i FJCR 

conjuntament, mitjançant projectes d'àmbit tant 

nacional com internacional.

2 anys

Prorrogable  per acord exprés i 

escrit entre ambdues parts, i amb 3 

mesos d'antelació.

FJCR Roche Diagnostics, S.L. / FJCR 30/04/2014
Activitats d'investigació, mitjançant projectes 

d'àmbit tant nacional com internacional.
30/04/2016

Prorrogable, per escrit per les dues 

parts, amb 3 mesos d'antelació.

FJCR Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT - FJCR 19/12/2014

Acord de Col·laboració per establir la participació 

conjunta en Projectes d´Investigació i/o 

Desenvolupament i/p Innovació i prestació de 

serveis.

1 any No es pot prorrogar tàcitament

LEITAT dedicarà 40hores mensuals a la gestió de jectes d´Investigació i/o 

Desenvolupament i/p Innovació executats per FJCR, i aquesta última satisfarà 

el dia 30 de cada mes 4,166 euros més IVA com a contraprestació per dita 

dedicació.
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FJCR Fundació Joan Costa Roma - ASTRAZENECA 06/02/2015
Col.laboració organització " Jornades sobre 

actualització en Cardiología"

Fins la finalització de 

l'activitat

Aportació per part d'ASTRAZENECA 

de 1.200,00€

FJCR Fundació Joan Costa Roma - FITEX 02/03/2015

Conveni per a la realització d'activitats 

d'investigació, desenvolupament i innovació 

entre la Fundació Privada per a la innovació téxtil 

(FITEX) i la FJCR

31/12/2015

Es renovarà anualment, de forma 

tàcita, per anys naturals, si cap de 

les parts no expressa la seva 

voluntat de resolució i extinció de 

la seva vigència, per escrit i amb 

una antelació mínima d'un mes a la 

data del venciment

FJCR Universitat Barcelona 12/05/2015

Col.laboració entre UB i el CST per facilitar la 

realització del projecte "Obesidad y sobrepeso: 

correlatos neuronales a lo largo de la vida 

"liderat per la Dra. Mª Ángeles Jurado de la 

Universidad de Barcelona i la Dra. Maite 

Garolera del CST

31/12/2018

FJCR CSPT 01/06/2015

Acord entre CSPT i CST que el Servei de medicina 

Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell de la CSPT 

prestarà els seus serveis als usuaris de l'Hospital 

de Terrassa CST tributaris d'atenció 

especialitzada en neurologia Pediàtrica, en les 

instal.lacions de l'Hospital de Terrassa i en les 

condicions que s'enumeren als pactes

De l'1 de juny de 2015, 

fins al 31 de desembre de 

2016.

Prorrogable tàcitament per anys 

naturals, llevat que alguna de les 

parts manifesti la seva voluntat de 

rescindir-lo, amb tres mesos 

d'antelació a la data del venciment 

del contracte

El CST, aportarà a la CSPT una contraprestació econòmica per la realització 

d'aquests serveis assistencials.La quantitat total serà de 45.099,60€ 11.597,04 

corresponen a l'any 2015 i 33.502,56 a l'any 2016

FJCR CST - FJCR - FUB 05/10/2015

Regular la col.laboració entre ambdues entitats 

en relació al desplegament de projectes, 

programes i iniciatives a partir del Centre de 

simulació i alt rendiment Clínic (CISARC) que es 

disposa en les instal.lacions i equipaments de la 

FUB-Umanresa i a partir de l'expertesa i 

coneixement docent del personal de la FJCR i 

dels personals del CST

El Conveni entra en vigor 

el dia de la seva signatura 

i s'estableix per un temini 

de tres anys.

Prorrogable per períodes bianuals, 

de forma tàcita, si cap de les dues 

parts no manifesta, de manera 

expressa amb tres mesos 

d'anterioritat a la finalització de la 

seves pròrrogues.

No s'estableix ni es deriva directament cap contraprestació econòmica per a 

cap de les dues parts.

FJCR ABELLÓ LINDE, S.A. 30/10/2015

Té per objecte crear el marc necessari per al 

desenvolupament d'activitats conjuntes en àrees 

d'interès comú, formació, assesorament i 

investigació, que contribueixin a la consecució 

dels objectes fundacionals de les dues entitats

30/10/2017 Prorrogable automaticament
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FJCR ABELLÓ LINDE, S.A. 20/11/2015

Té per objecte la determinació del consum de 

gasos medicinals segons la tipologia d'actes 

mèdics, tenint en compte els diferents tipus 

d'intervencions i tractaments, així com el tipus 

de situació en què té lloc aquest consum: 

ingressos UCI, urgències o hospitalitzacions 

programades al HT

01/01/2017

Podent-se prorrogar la seva 

realització pel temps que les dues 

parts convinguin

Per l'estudi, Abelló Linde abonarà 12.500,00€ a la FJCR

FJCR Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT - FJCR 23/11/2015

Pròrroga del´Acord de Col·laboració per establir 

la participació conjunta en Projectes 

d´Investigació i/o Desenvolupament i/p 

Innovació i prestació de serveis del 19/12/2014

31/12/2016 No estpa prevista pròrroga tàcita

LEITAT dedicarà 40hores mensuals a la gestió de jectes d´Investigació i/o 

Desenvolupament i/p Innovació executats per FJCR, i aquesta última satisfarà 

el dia 30 de cada mes 4,166 euros més IVA com a contraprestació per dita 

dedicació.

FJCR ABELLÓ LINDE, S.A. 25/11/2015

El present conveni especific té per objecte 

l'estudi del grau de satisfacció dels serveis 

hospitalaris, tant de tipus directe com indirecte o 

complementari a la prestació sanitària dels 

clients / usuaris hospitalaris

01/01/2017

Podent-se prorrogar la seva 

realització pel temps que les dues 

parts convinguin

Per l'estudi, Abelló Linde abonarà 12.500,00€ a la FJCR

FJCR BAXTER, S.L. 30/12/2015

En virtut d'aquest conveni, BAXTER es 

compromet a donar suport econòmic per a la 

realització per part de la FUNDACIÓ del Projecte 

ERCA (Insuficiència renal)

29/12/2016

El present Conveni podrà prorrogar 

per anualitats successives 

mitjançant acord previ entre 

ambdues parts i fins a una durada 

total de tres (3) anys.

BAXTER abonarà a la FUNDACIÓ, en concepte de col·laboració econòmica 

destinada al finançament del Projecte, la quantitat bruta total i tancada de 

VINT MIL (21.000'- €) EUROS, quantitat que serà destinada per la FUNDACIÓ 

exclusivament a la realització del Projecte.

FJCR Fundació Joan Costa Roma - CST 04/01/2016
Acord de cessió pel qual el CST cedeix l´ús. Amb 

caràcter preferent i no exclusiu, a favor de la 

FJCR, dels espais ubicats dins de l´edifici de 

l´Hospital de Terrassa

31/12/2016

Es prorrogarà tàcitament la 

vigència, per anys naturals, si cap 

de les dues parts no denúncia 

aquest Acord abans del mes de 

setembre de l´any en curs.

La present cessió s´estableix amb caràcter gratuït, sense fixar cap 

contraprestació econòmica

FJCR ASOCIACIÓN DE ONCOLOGÍA INTEGRATIVA 30/03/2016

Que l'Associació es compromet a lliurar una 

quantitat dinerària en concepte de donació, amb 

caràcter finalista i irrevocable, a favor de la 

Fundació, amb l'objectiu de col·laborar i aportar 

fons econòmics per a la difusió, divulgació i 

recerca en l'àmbit sanitari de la medicina 

integrativa

30 de març de 2018

L'import de la donació serà de DOS MIL CINC-CENTS (2.500'- €) EUROS, que 

s'abonaran en el termini de dos mesos des de la signatura del present acord, 

mitjançant transferència bancària al compte del BBVA, codi IBAN ES66-0182-

6035 -4.002-00.004.941, de la qual és titular la Fundació.
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FJCR
FUNDACIÓ PRIVADA KNOWLEDGE INNOVATION 

MARKET BARCELONA (KIMBCN)
30/12/2016

Col·laboració i participació conjunta en projectes 

I+D+I per tal d'unir esforços i potenciar les 

sinergies, complementant amb les seves 

respecitves activitats i especialitats l´elaboració, 

presentació, proposta i gestió de projectes, 

actuals i en actiu com de futur.

1 any, sense pròrroga 

tàcita

FJCR sasfisfara dia 30 de cada mes, des del dia 30 de desembre de 2016 i 

durant la vigència del conveni marc actual, la suma de quatre mil euros, més 

IVA, com a contraprestació per aquesta dedicació pel Banc transferència al 

compte de 

FJCR Fundació Joan Costa Roma - CST 26/04/2017

Addenda 2017 al conveni de col·laboració de 

30/06/1999. Per acordar i convenir el detall 

d´activitat que anualment la FJCR valorarà i el 

CSR n´incorporarà la dotació dins del seu 

pressupost

anual Import aportació CST a la FJCR per l´exercici 2017: 391.000,00 euros

FJCR UAB-FJCR-CST 10/10/2017

Conveni Marc de col·laboració entre la UAB, el 

CST i FJCR per emmarcar i establir les normes i 

condicions que han de regular la relació entre 

totes les parts per tal de fixar la col·laboració i la 

coordinació en el desenvolupament dels 

diferents  projectes

31/12/2017

Renovació anual, de forma tàcita, 

per anys naturals, si cap de les 

seves parts no expressa la seva 

voluntat de resolució i extinció de 

la seva vigència, per escrit i amb 

una antelació mínima d´un mes a la 

data de venciment.

FJCR UAB-FJCR-CST 10/10/2017

Addenda al conveni de col·laboració entre la 

UAB,CST i FJCR relatia als estudis de màster en 

dret animal i societat

Curs acadèmics 

2017/2018

Es pot renovar explícitament i de 

comú acord per ambdues parts 

mitjançant una pròrroga

UAB abonarà al Servei de Pediatria del CST, mitjançant la FJCR, l’import de 

75euros/hora de classes magistral i pràctiques impartides, i de 250 euros per 

la realització/revisió del Syllabus que es facilita a cada curs, sent modificables 

aquests preus segons tarifes que apliqui UAB a l´inici de cada curs.

FJCR CST - FUNDACIÓ LEITAT 20/11/2017

Conveni Marc per determinar les condicions que 

regiran la participació del CST/FJCR en el Projecte 

CIMTI en relació als projectes que des del CST i/o 

FJCR, es puguin desenvolupar dins de l´àmbit de 

la salut i les tecnologies mèdiques per tal que 

puguin ser captats, promoguts, avaluats i en cas 

de ser seleccionats, es faciliti la seva acceleració, 

inversió econòmica i financera per al creixement 

i evolució del projecte

indefinit


