
ACORDS I CONVENIS ASSISTENCIALS NO ASSISTENCIALS

Entitat Data Objecte Vigència Observacions Compensació econòmica i observacions

CST Administració Penitenciària - CST 22/12/1992

Conveni de col·laboració amb l'objectiu 

d'establir els mecanismes de coordinació 

adients per tal de garantir una adequada 

assistència sanitaria als interns dels centres 

Penitenciaris de Catalunya.

3 anys

Prorrogable automàticament per 

iguals períodes de temps llevat de 

denúncia expressa de qualsevol de 

les parts que s'hauria de comunicar 

fefaentment a les altres amb una 

antelació mínima d'un any.

L´objecte del conveni és la prestació medicosanitària i farmacèutica als interns 

dels centres penitenciaris de Catalunya. En base a l´establert al pacte segon del 

Conveni, les empreses subministradores de medicaments han de lliurar els 

productes a cada centre penitenciari.

CST Bisbat - CST 06/07/2000 Servei d'assistència religiosa catòlica. 31/12/2000

Renovant-se per anys successius si 

no és denunciat per qualsevol de les 

dues parts amb 3 mesos d'antelació.

CST abonarà mensualment a l'Arquebisbat  1.033,42€.

CST UPC - CST 30/07/2002

Prestació de serveis en les diferents Unitats 

que composin del centre Universitari de la 

Visió en l'àmbit oftalmològic.

2 anys Prorrogable per anualitats.

CST UAB - CST 01/04/2003

Realització de pràctiques d'alumnes de la 

Facultat de Medicina de la UAB en els centres 

d'AP, Sant Llàtzer, Terrassa Nord i Anton de 

Borja Rubí.

Indefinit

CST abonarà a la UAB en concepte de complement de formació acadèmica, la 

quantitat de 11.568,21 €. Aquesta xifra s'incrementarà anualment amb el % 

d'increment de l'index de preus de consum.

CST UAB - CST 17/05/2005

Grup d'alumnes dels cursos de 1º de Medicina 

en l'assignatura de Introducció a la medicina, 

podran efectuar el practicum del mòdul 

d'introducció al sistema sanitari i a l'atenció de 

Vigent durant un període 

de mutu acord renovable.

L'esmentat programa no gaudeix de 

cap tipus de finançament.

CST Institut Municipal de la Salut i Benestar Social - CST 24/10/2006

Gestió, magatzematge, manteniment i 

transport en cas necessari, dels ajuts tècnics 

cedits per l'ICASS a l'IMSABS.

4 anys

Prorrogable anualment i 

expressament de mutu acord entre 

les parts.

CST CST - CSPT 20/06/2007

Col·laboració en l'establiment dels principis 

que han d'informar en el futur l'adopció 

d'estrategies relatives a la cooperació i 

prestació conjunta de determinats àmbits de 

Indefinida

CST MUTUA DE TERRASSA - CST 03/01/2008
Conveni de col·laboració en l'especialitat 

mèdica d'Endocrinologia i nutrició
31/12/2008

Prorrogant-se anualment per anys 

naturals, previ acord per escrit 

entre les parts

CST CST - CSPT 09/07/2008

Creació d'un Institut oncològic del Vallès com 

a estructura asiistèncial comuna unificada i 

conjunta entre ambdues institucions sanitaries 

amb l'objectiu de la prestació de serveis 

assistèncials de les especialitats Oncologia 
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CST UAB - CST 06/10/2008

Realització de pràctiques dels alumnes del 

màster en neuropsicologia i neurologia de la 

conducta.

2 cursos acadèmics
Prorrogable tacitament per 

períodes iguals successius.

CST MUTUA DE TERRASSA - CST 03/11/2008
Conveni de col·laboració en Cirurgia Toràcica. 

Intervencions quirúrgiques
31/12/2008

Pròrroga anual per anys naturals, 

previ acord entre les parts

Les parts convenen que l'import a satisfer a favor de la Mutua Terrassa, per la 

col·laboració del seu servei, del seu inici i fins el proper dia 31/12/2008 és de 

25.033,43€. Pels posteriors períodes anuals de urgència hauran d'establir 

l'import a satisfer.

CST CAPIO Hospital General de Catalunya - CSPT - CST 01/12/2008
Establir una Direcció Assistèncial única pels 

serveis de Radioteràpia del territori.
Finalitzat el 31/12/2016

Prorrogable anualment si cap de les 

parts s'oposa a la pròrroga amb 3 

mesos  d'antelació.

El preu anual del contracte és de 99.500,00€ anuals els quals seran abonats al 

IOV i en el seu defecte, i fins la construcció jurídica efectiva, en el seu cas de 

IOV, al CST, distribuïts en dotze mensualitats iguals, amb pagament a 30 dies 

data factura.

CST MUTUA DE TERRASSA MPS - CST 12/01/2009

Conveni marc de col·laboració en assistència 

sanitaria dins de l'àrea poblacional comú en: 

Serveis quirúrgics d'ambdues entitats, - 

Serveis mèdics d'amdues entitats. - Serveis 

clínics de suport d'ambdues entitats.

Una durada de 5 anys 
Una durada de 5 anys i prorrogable 

tacitament per períodes d'un any.

No comporta cap tipus de contraprestació econòmica per a cap de les dues 

parts.

CST UPC - CST 11/02/2009

Potenciar la investigació i la innovació en 

oftalmologia i ciències de la visió mitjançant 

col·laboracions estables.

2 anys
Prorrogable tàcitament per 

anualitats.

CST Funeraria - CST 30/03/2009 Tramesa informació. 31/12/2009

Prorrogable tàcitament per anys 

naturals si cap de les dues parts no 

denuncia la vigència del conveni 

amb un mes d'antelació a la 

finalització del període inicial o de 

qualsevol de les seves prorrogues 

posteriors.

CST UB - ICO - CST 24/04/2009

Realització d'estades a les dependències del 

CST d'alumnes del Màster i Postgraus 

organitzats per la UB i l'ICO.

1 any

Prorrogable tàcitament i per anys 

naturals llevat que alguna de les 

parts manifesti la seva voluntat 

contrària amb un preavís de 2 

mesos d'antelació abans de la data 

de venciment del conveni o de les 

seves prorrogues.
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CST Fundació Blanquerna - CST 30/12/2009 Activitats formatives: Pràctiques. 1 any

S'entendrà tàcitament prorrogat 

per un altre any, i així 

successivament, si no es produeix 

per qualsevol de les dues parts una 

comunicació per escrit en sentit 

contrari, amb un mínim d'antelació 

de 2 mesos.

CST UB - CST 15/04/2010

Conveni de pràctiques en empreses i 

iinstitucions per a alumnes de l'escola 

professional de medicina de l'educació física i 

de la UB.

Durada d'un curs 

acadèmic

Quedarà automàticament renovat si 

no consta una denúncia escrita de 

finalització per qualsevol d'ambdues 

parts, feta amb una antelació de 3 

mesos.

CST ICASS - CST 25/06/2010 Valoració del grau de discapacitat. 31/12/2010

Prorrogable, previ acord exprés 

d'ambdues parts abans que finalitzi 

el terme fixat d'acord amb la 

normativa vigent.

El cost del servei, inclosos tots els conceptes, es el següent: 2010: 79,09€ per 

cada informe final de valoració de l'equip interdisciplinari amb atenció a la 

persona en el propi centre. 3.000,00€ en un únic pagament en concepte de 

despeses d'inversió.

CST Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica - CST 10/01/2011

Conveni per la realització  de pràctique 

professionals i estades formatives dels 

alumnes de l´ACPP en els Serveis de Salut 

Mental Ferran Salsas i Roig (gestiónat pel CST)

Curs 2011-2012

Si no hi ha denúncia per cap de les 

dues parts, s'acorda la tàcita 

reconducció per cursos acadèmics 

del present conveni.

L´ACCP abonarà al CST la quantitat de 920€ per a cada alumne que realitzi les 

seves pràctiques en el curs 2011-2012. Per futurs períodes acadèmics, ambues 

parts determinaran la contraprestació econòmica corresponent en la Proposta-

Memòria del Master, segons el previst en la Clàusula Segona d´aquest mateix 

Conveni

CST Creu Roja - CST 19/01/2011 Acord global àmbit docència. 

CST CST - Fundación Pequeño Deseo 08/02/2011

El presente convenio tiene como objetivo la 

colaboración entre la Fundación y el CST, con 

la finalidad de ayudar a los niños afectos de 

enfermedades crónicas que requieren 

hospitalizaciones repetidas y a sus familiares, 

en la satisfacción de un deseo personal y, con 

ello, contribuir a la mejora de su calidad de 

Indefinit

Rescindible per qualsevol de les 

parts amb previ avís de 3 mesos 

d'antelació.

CST CATSALUT - CST 01/06/2011 Gestió de serveis de salut mental. 31/12/2011
Prorrogable anualment amb una 

durada màxima de 10 anys.

La contraprestació econòmica i el sistema de pagament dels serveis objecte 

d'aquest conveni com a conseqüència de la seva vigència es recullen a les 

clàusules addicionals al mateix.

CST

Fundació Parc Salut de Sabadell/Altahia/Fundació Parc 

Taulí/Fundació Hospital Granollers/ F.P.C.S. 

Maresme/F.Mutua Terrassa/Fundació 

08/06/2011
Creació xarxa XISCAT.Relació dels drets i 

deures de les parts i la propia xarxa.
08/06/2016

Pròrroga automàtica per períodes 

de 2 anys.

Els membres de la Xarxa contribuiran al seu sosteniment econòmic d'acord amb 

les necessitats i requeriments que suggereixi el gestor en cada cas.
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CST Mancomunitat Sanitaria de Prevenció - CST 27/06/2011
Creació de Direcció funcional de serveis de 

prevenció mancomunat.
1 any

Pròrroga tàcita per períodes de 

temps d'un any.

CST UPC - Ajuntament de Terrassa - Mutua de Terrassa - CST 19/09/2011

Projecte (BVBR)pilot per a l'assistència integral 

a persones amb baixa visió i pocs recursos 

econòmics de Terrassa.

31/12/2011

Es podrà prorrogar per períodes 

anuals per voluntat expressa de les 

parts.

CST CATSALUT - ICASS - CST 01/11/2011
Gestió de serveis Sociosanitaris a l'Hospital de 

Terrassa i l'Hospital de Dia Sant Jordi.
31/12/2011

Prorrogable anualment amb una 

durada màxima de 10 anys.

La contraprestació econòmica i el sistema de pagament dels serveis objecte 

d'aquest conveni com a conseqüència de la seva vigència es recullen a les 

clàusules addicionals al mateix.

CST
Facultat d'educació Social i treball Social Pere Tarrés de la 

Universitat Ramon Llull - CST
25/11/2011

El CST facilitarà la realització de pràctiques en 

els seus centres o recursos als estudiants en 

pràctiques de la Facultat d'Educació Social i 

Treball Social Pere Tarrés de la Universitat 

Ramon Llull.

Vigent a partir de la seva signatura 

oer les dues parts implicades i fins 

que alguna d'elles amb un termini 

previ de tres mesos ho denunciï.

CST Col.legi Oficial Metges Barcelona - CST 13/03/2012

Acord-Marc amb l'objectiu de crear 

instruments i sinèrgies, per a la prestació, el 

foment i/o la promoció de projectes 

innovadors vinculats amb l'àmbit sanitari i que 

hagin estat dissenyats en el marc de l'entorn 

de CST i del COMB.

1 any

Les parts podran declarar resolta la 

relació de col·laboració mitjançant 

una comuicació escrita a l'altre part 

i amb una antelació de 60 dies.

CST Fundació Blanquerna - CST 08/05/2012
Cooperació educativa per a la realització de 

pràctiques externes.
1 any

S'entendrà tàcitament prorrogat 

per un altre any, i així 

successivament, si no es produeix 

per qualsevol de les dues parts una 

comunicació per escrit en sentit 

contrari, amb un mínim d'antelació 

de 2 mesos.

CST UAB - CST 14/05/2012

Conveni en matèria de recerca pr a la creació 

d'un institut Universitari de Recerca 

Biomèdica.

Vigent fins a la constitució de 

l'Institut Universitari de Recerca 

Biomedica.

CST Fundació Bosch i Gimpera - CST 01/01/2013

L’objecte d’aquest Conveni és establir les 

condicions de col·laboració en relació al 

Projecte Salut de l’ODM i la gestió de la Unitat 

de Mediació ubicada al Consorci Sanitari de 

Terrassa.

1 any

Podrà ésser prorrogat amb l’acord 

previ de totes les parts signatàries, 

formalitzat per escrit, i amb un 

mínim de dos mesos d’anticipació a 

l’exhauriment de la seva vigència, 

amb la possibilitat de modificar 

l’import, segons les disponibilitats 

pressupostàries existents.

El Consorci Sanitari de Terrassa realitzarà el pagament anual de 12.500,00 euros 

IVA inclòs per la cartera de serveis que s’ofereix des de la Unitat de Mediació 

Sanitària al compte.

CST UAB - CST 20/03/2013

Conveni marc de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques acadèmiques 

externes en entitats col·laboradores pel 

còmput de crèdits entre la UAB i el CST.

1 any
Pròrrogable tàcitament per 

períodes anuals successius.

En cas que en el conveni específic s'estipuli que l'estudiant ha de oercebre un 

ajut a l'estudi per part de l'entitat col·laboradora, aquest ajut ha d'estar sotmès 

a una retenció mínima del 2% d'IRPF de conformitat amb el Reial decret 

0439/2007, de 30 de març, i se li ha de satisfer segons s'acordi entre l'entitat 

col·laboradora i l'estudiant.
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CST UOC - CST 30/04/2013

Col·laboració entre la UOC iel CST per a 

establir les condicions en què s'han de 

desenvolupar les activitats de pràctiques dels 

estudiants de la UOC al CST,  segons la 

modalitat prevista.

30/04/2015
Prorrogable per períodes d'un any 

consecutiu.

CST CST - VALL D'HEBRON 01/06/2013

La present col·laboració té com a objectiu la 

millora de les prestacions i la qualitat de 

treball de les respectives unitats i serveis 

especialitzats en salut internacional i d'atenció 

als viatgers/-res, així com també en l'àmbit de 

l'epidemiologia i la salut pública internacional.

31/12/2014

De no existir denúncia per cap de 

les dues parts en el termini de dos 

mesos abans a la data de 

finalització, s'entendrà prorrogada 

la vigència de l'acord pel termini 

d'un any natural.

La col·laboració en la gestió del pacient no suposarà, en cap cas, cap 

contraprestació econòmica per a cap de les dues entitats, sense perjudici de les 

taxes i preus que cada pacient hagi d'abonar a l'entitat final prestadora del 

servei.

CST ICO - CST 04/07/2013

Acord per a la implementació i avaluació del 

programa NECPAL. Promoció i 

desenvolupament d'actuacions destinades a la 

millora de l'atenció pal·liativa que s'ofereix a 

les persones amb malalties cròniques i en 

situació de malaltia avançada.

1 any

Prorrogable anualment 

expressament per voluntat de les 

parts.

CST CST - PALLAPUPAS PALLASSOS D'HOSPITAL 18/07/2013

Associació dirigida als infants hospitalitzats, 

per tal de minimitzar els efectes d'un entorn 

familiar i contribuir a la millora.

31/12/2013

Prorrogable tàcitament per 

períodes d’un any natural, si es 

disposa del finançament necessari i 

no hi ha denúncia per cap de les 

parts, efectuada per escrit i en un 

termini de 15 dies d’antelació a la 

finalització de cada període natural 

de vigència.

El CST es farà càrrec d’un import de 3.000€ (tres mil euros) durant l’any 2013 en 

concepte de l’activitat prestada objecte del present Conveni, PALLAPUPAS es 

compromet a cercar i aportar el finançament restant (13.098,48€, tretze mil 

noranta-vuit euros).

CST Unió de Federacions Esportives de Catalunya - CST 31/07/2013
Conveni per establir un servei de 

reconeixements mèdics esportius.
30/06/2014

Prorrogable tàcitament per 

períodes d'un any en cas que no es 

denunciï per escrit per alguna de les 

parts amb una antel·lació d'un mes 

abans de la seva extinció.

El CST abonarà a UFEC Gestió i Serveis, SL la quantitat de 2€ + IVA en concepte 

d'implantació operativitat i desenvolupament del sistema informàtic, per cada 

revisió realitzada.

CST Creu Roja - CST 10/09/2013 Servei de voluntariat. 1 any

Pròrrogable tàcitament per 

períodes successius d'igual durada, 

si cap  de les parts no el denúncia 

amb una antelació d'un mes a la 

CST Universidad Complutense de Madrid- CST 16/12/2013
Conveni per a la realizació de pràtiques del 

Magíster en Psicooncologia de l´UCM al CST
3 anys

Es podrà prorrogar per acord expres 

de les parts, que s´haurà de 

formalitzarn per escrit dos mesos 

abans del venciment

El Magísster en Piscooncologia de l´UCM abonarà 240€ per cada alumne de 

pràtiques
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CST FCF - CST 2013

Que el CST manifesta estar interessat i en 

disposició de practicar les proves mèdiques de 

les persones que compareguin amb la intenció 

de sol·licitar l'obtenció o la renovació de 

qualsevol de les llicències federatives de la 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.

1 any

La vigència d’aquest contracte 

s’estableix per un període d’un any 

des de la data de la seva signatura,  

prorrogable tàcitament per 

períodes anuals en cas que no es 

denunciï per escrit per alguna de les 

parts amb una antelació de dos 

mesos abans de la seva extinció.

CST abonarà150€+IVA a la Federació per rebre les contraprestacions 

especificades a l´annex 1 ( i també abonarà la quantitat de 2€+IVA  en concepte 

d´implantació, operativitat i desenvolupament de sistema informàtic, per cada 

revisió realitzada.

CST ICO - CST 21/01/2014

L'Institut Català d'Oncologia i Consorci Sanitari 

de Terrassa, es comprometen a col·laborar en 

el disseny, desplegament i avaluació d'un 

model de canvi organitzacional que permeti 

arribar a aconseguir un centre lliure de tabac a 

través del “projecte sense fum”, així com que 

aquest centre formi part de la Xarxa Catalana 

d'Hospitals Sense Fum.

1 any

Prorrogable automàticament cada 

any natural, llevat que alguna de les 

parts manifesti la seva voluntat 

contrària amb un preavís de tres 

mesos d'antelació abans de la data 

del venciment del conveni o de les 

seves pròrrogues.

CST ASPCAT - CST 21/01/2014

Conveni de col·laboració docent entre la unitat 

docent multiprofessional d'atenció familiar i 

comuitària del CST, i l'agència de salut pública 

de Catalunya (ASPCAT) per formació 

d'especialistes d'atenció familiar i comuntària.

Indefinida.

CST ALTHAIA - CST 08/04/2014

Conveni marc de col·laboració CST i Fundació 

ALTHAIA,en  l’establiment dels principis que 

han d’informar en el futur l’adopció 

d’estratègies relatives a la cooperació i 

prestació conjunta de determinats àmbits de 

l’assistència sanitària-hospitalària dirigides a la 

població d’influència d’ambdues Entitats. 

5 anys. 

Aquest conveni es pacta pel termini 

de cinc (5) anys a comptar des de la 

data que consta en el seu 

encapçalament, prorrogable per 

tàcita reconducció per períodes 

d’un (1) any, llevat d’haver-se 

denunciat dins un termini de 6 

mesos per avançat a la respectiva 

data de venciment, havent-se de 

CST ASPROSEAT - CST 01/07/2014 Campanya de reciclatge d'oli.

1 any, renovable per 

períodes anuals 

mitjançant la signatura 

d'acord exprés i signat 

per escrit entre les parts.
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CST EUGLIA - CST 03/07/2014

L’objecte del present conveni és la 

col·laboració entre les entitats per tal que el 

Consorci Sanitari de Terrassa tingui accés al 

sistema de telemedicina desenvolupat per 

Euglia i adreçat a l’aplicació d’exercicis 

d’estimulació i rehabilitació cognitiva dels 

pacients amb trastorn mental greu de l’Àmbit 

d’Atenció a la Salut Mental atesos en l’UHPSM 

o SRC. 

31/12/2014

Es prorrogarà anualment, per anys 

naturals, si no hi ha denúncia prèvia 

per cap de les parts. La denúncia 

prèvia es farà per escrit almenys sis 

mesos abans de la respectiva data 

de venciment, havent-se de 

procedir en aquest cas a la 

conclusió dels compromisos 

contrets per cadascuna de les parts.

El dret d’ús del sistema Euglia en el context de l’UHPSM o SRC es farà sense 

contraprestació econòmica.

CST Ajuntament de Terrassa - CST 04/07/2014

Terrassa ciutat cardioprotegida. Col·laboració 

per dur a terme la formació del personal 

municipal per la instal·lació i l'ús de 

desfibril·ladors extersn fora de l'àmbit sanitari.

Vigència de tres anys. 

Vigència de tres anys. Prorrogable 

anualment per acord explícit de les 

parts.

CST GRUP LAFUENTE, S.L. - CST 18/07/2014

L’objecte del present conveni de col·laboració 

és establir i regular el subministrament de 

medicaments des del Servei de Farmàcia 

Hospitalària de l’Hospital de Terrassa 

(Consorci Sanitari  de Terrassa) al dipòsit de 

medicaments de l’empresa de transport 

sanitari GRUP  LAFUENTE,SL.

1 any

El present conveni tindrà una 

durada d’un any des de la data de la 

seva signatura, i serà renovable per 

períodes anuals si cap de les parts 

manifesta la seva disconformitat 

amb dos mesos d’antelació a la data 

de finalització del mateix o de la de 

qualsevol de les seves pròrrogues.

El subministrament de fàrmacs al dipòsit de medicaments de Grup Lafuente, SL 

es realitzarà al mateix preu pel qual els mateixos hagin estat adquirits pel 

Consorci Sanitari de Terrassa, afegint el percentatge del 15% en concepte de 

costos de logística i suport que serà l’import a abonar per Grup Lafuente, SL  

prèvia presentació de la corresponent factura per part de Consorci Sanitari de 

Terrassa.

CST Banc de Sang i Teixits - CST 01/09/2014 Gestió de Prestacions. 31/12/2014

Prorrogable anualment amb una 

durada de 5 anys. La pròrroga es 

formalitzarà expressament amb una 

addenda al conveni.

Les parts acorden que, com a compensació per les prestacions  pactats al Pacte 

Segon del present Conveni, el CST pagarà al BST conforme els preus màxims 

dels productes sanguinis aprovats anualment pel Departament de Salut, vigents 

en cada moment, i pels imports acordats per a la resta de serveis 

complementaris especificats en els corresponents annexos del present conveni.

CST EUIT - CST 01/09/2014

El CST facilitarà el desenvolupament de les 

pràctiques clíniques als estudiants matriculats 

a l 'EUIT.

Curs 2014-2015

Es prorrogarà automàticament pels 

cursos acadèmics posteriors fins 

que una de les parts en demani la 

seva rectificació o amb anul·lació 

amb previ avís de 2 mesos.

CST Consell Comarcal del Vallès - CST 27/11/2014

Acord de col·laboració específic d'intencions 

ente el Consell Comarcal del Vallès Occidental 

i CST.

2 anys

La vigència d'aquest acord 

començarà el dia de la seva 

signatura i es donarà per finalitzat 

en complir-se 2 anys d’aquesta.

La subscripció del present acord no comporta obligació econòmica per a les 

parts. 
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CST UAB - CST Facultat de Psicologia 01/12/2014

Conveni marc de cooperació educativa per a la 

realització de pràctiques acadèmiques 

externes en entitats col.laboradores perl 

còmput de crèdits.

Indefinida

CST CST Hospital Universitari Mútua de Terrassa 01/01/2015

L'objecte de l'Addenda III és regular la 

col.laboració entre ambdues entitats en 

l'especialitat mèdica d'endocrinologia i 

nutrició

31/12/2015

Podrà prorrogar-se anualment més 

enllà de la data de finalització, a 

voluntat de les parts. La pròrroga 

serà de forma tàcita, si no s'ha 

denunciat l'addenda amb un preavís 

de 3 mesos a la data de finalització.

Les parts convenen que l'import a satisfer com a conseqüència de les activitats 

objecte d'aquest protocol és de 64.433,98€ anuals

CST UIC - Facultat d'odontologia - CST 15/01/2015
Conveni marc per a la realització de pràctiques 

externes.

La seva vigència es fixa 

per anualitats concidents 

amb els cursos 

acadèmics, fins el dia 31 

d'agost.

Prorrogable tàcitament i amb 

caràcter indefinit si cap de les dues 

entitats no manifesta la seva 

oposició en sentit contrari i per 

escrit, amb una antelació de 3 

mesos a la data d'inici del nou curs, 

el dia 1 de setembre de cada any.

CST CST - ACS Recycling Electrònics de Catalunya, S.L. 01/03/2015

El CST es compromet a lliurar a favor d’ACS, a 

títol gratuït i sense contraprestació dinerària 

alguna, els seus Residus d’Aparells Elèctrics i 

Electrònics (RAEE), excloent específicament 

qualsevol producte o residu implantat, 

contaminat o radioactiu.

Indefinit

El present acord s’estableix amb 

caràcter indefinit, sense perjudici 

que qualsevol de les dues parts 

pugui manifestar la seva voluntat de 

resoldre i extingir la seva vigència, 

amb un preavís per escrit d’un mes 

a la data d’efectes de l’extinció

El present acord de col·laboració no comportarà cap tipus de contraprestació 

econòmica ni dinerària entre ambdues entitats, assumint cada part les 

obligacions i compromisos, així com fent seus els beneficis i profits recollits en 

el present document. 

CST IDIBAPS 17/03/2015

Conveni de col.laboració entre IDIBAPS, 

mitjançant el grup de recerca de la Dra. 

Sanchez Vives i el CST, per tal de dur a terme 

el projecte "Uso de la realidad virtual 

inmersiva en rehabilitación motora"

3 anys. Prorrogable per 

escrit, per períodes d'un 

any

No implica cap contraprestació econòmica

CST Fundació Salut i Envelliment - UAB XARESS 18/03/2015

Creació d'una Xarxa de recerca en Centres 

Sociosanitaris sota la denominació XARESS 

(Xarxa de recerca de centres sociosanitaris)

Per un període de 1 any

Renovant-se automàticament per 

períodes anuals, tret que alguna de 

les parts ho denuciïn amb una 

antelació mínima de 3 mesos
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CST Fundación STANPA - CST 31/03/2015

Un marc de col·laboració que permeti, a 

través de la realització d'un programa de 

voluntariat basat en tallers gratuïts de 

cosmètica i maquillatge amb productes donats 

altruistament i atesos per Esteticistes titulats 

voluntaris, atendre les dones que es troben en 

tractament oncològic d'acord amb els criteris 

establerts pel Servei d'Oncologia d'aquest 

Hospital.

31/03/2015

El present acord estarà en vigor des 

de la data de la seva signatura, 

renovant automàticament en la 

mateixa data de cada any, excepte 

denúncia d'una de les parts en 

sentit contrari, denuncia que, per 

altra banda, pot realitzar-se en 

qualsevol moment tenint sempre la 

cautela d'un mes per al responsable 

compliment de les obligacions 

contretes.

CST Universitat de València 07/04/2015

Conveni pel programa de Cooperació 

Educativa entre la Universitat de València i 

CST per a la realització de pràctiques externes, 

treballs fi de grau i treballs fi de màster per 

part dels estudiants de la Universitat de 

València amb les quals completen els estudis 

universitaris

Vigent durant el curs 

Acadèmic 2014-2015 és 

prorrogarà 

automàticament cada 

curs

CST EADA 08/06/2015

Conveni amb l'objectiu d'establir les bases de 

col·laboració i acord per promoure la 

formació, el desenvolupament de les persones 

i el seu perfeccionament professional en els 

àmbits formatius propis de l'entitat i de 

l'àmbit professional

Fins el 31 de juliol de 

2016

Prorrogable tàcitament en anys 

acadèmics (1 d'agost a 31 de juliol), 

excepte que una de les parts 

comuniqui a l'altra la seva voluntat 

d'extingir abans del termini 

establert o de la seva pròrroga

CST CST - Universitat Politècnia de Catalunya 18/06/2015

Aquest conveni de col·laboració té per objecte 

posar a disposició dels usuaris seleccionats 

amb discapacitat visual severa, la possibilitat 

que se’ls practiqui un test específic d’agudesa 

visual per tal d’oferir les diferents opcions de 

correcció de la seva disfunció visual i oferir 

informació sobre les diferents opcions en 

matèria de rehabilitació.

31/12/2015

pot ser prorrogat per períodes 

anuals per decisió expressa i formal 

de les parts signants adoptada 

abans del seu venciment.  

CST Ajuntament de Terrassa 29/07/2015
Activitats de promoció de la salut sexual i 

afectiva en l'àmbit comunitari
fins 31/12/2015

Prorrogable en anys successius, per 

acord de les parts, fins a un màxim 

de cinc

L'ajuntament aportarà al CST l'import màxim de 4.500,00€ per al 

desenvolupament de les activitats al llarg de l'any 2015, el qual es farà efectiu 

prèvia presentació de factura.
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CST UB 19/10/2015

L'objecte del conveni és el desenvolupament 

de les pràctiques externes d'estudiants de la 

UB a través d'entitats col.laboradores com ara 

empreses, institucions i entats públiques i 

privades. Núm. 194736

Té una durada d'un curs 

acadèmic.

 Queda automàticament renovat si 

no consta una denúncia escrita de 

finalització per qualsevol d'amdues 

parts, o es produeix qualsevol altra 

de les causes de resolució 

anticipada previstes en la 

Normativa de pràctiques 

d'estudiants de la UB, i per la 

legislació vigent

CST CATSALUT - ICS 28/10/2015

Conveni marc de col.laboració entre les 

entitats participatives pel CATSALUT i la 

Generalitat de Catalunya al sector de la salut 

amb l'objecte d'establir una aliança 

estratègica en matèria de compres i serveis no 

assistencials

Vigència indefenida

CST 
Clínica Universitaria d'Odontologia - Universitat 

Internacional de Catalunya
02/11/2015

L'objecte d'aquest conveni és determinar el 

protocol d'assistència de pacients amb 

recursos econòmics limitats dels diferents 

Centres d'Atenció Primària del CST a la CUO de 

la UIC

02/11/2016

La durada prevista per a la 

col.laboració entre les parts és d'un 

any des de la data de la signatura,  

renovant-se tàcitament, per 

períodes anuals, llevat que 

qualsevol de les dues parts notifiqui 

a l'altra, la intenció de resoldre'l, 

amb almenys un mes d'antelació  a 

la data del seu venciment o de les 

seves pròrrogues.

CST CST - FBG Pròrroga 03/12/2015 Gestió de la Unitat de Mediació

CST CST Hospital Universitari Mútua de Terrassa 14/12/2015

L’objectiu del present acord de col·laboració 

és la integració assistencial i acadèmica dels 

professionals dedicats a  la patologia del sòl 

pelvià referida a les disfuncions defecatòries i 

proctologia  complexa de l'HUMT i el CST. 

31/12/2016

Podrà  prorrogar-se anualment, per 

anys naturals, si no hi ha denúncia 

prèvia per cap de les parts, i 

continua la vigència del conveni 

marc. La denúncia prèvia es farà per 

escrit almenys sis mesos abans de la 

respectiva data de venciment, 

havent-se de procedir en aquest cas 

a la conclusió dels compromisos 

contrets per cadascuna de les parts.

No hi ha cap contraprestació econòmica

CST CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULÍ  01/01/2016

Conveni de Col·laboració entre el Consorci 

Corporació Sanitaria Parc Taulí i el CST per dur 

a terme el programa de detecció precoç de 

Càncer de Còlon i Recte

31/12/2016 Possibilitat de pròrroga d´un any
El CCSPT abonarà al CST 232€ per cada procès i persona (segons tarifa indicada 

pel CatSalut) 

CST 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
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CST 

Corporació Sanitaria Parc Taulí - Fundació Privada Hospital 

Asil Granollers - Coordinació Logísitca Sanitaria AIE - Mútua 

de Terrassa - Egarsenver, AIE - Fundació privada Sant Joan 

de Dèu Martorell - CST

01/03/2016

L'objecte del present conveni consisteix en 

regular les conndicions segons les quals el CST, 

la FHPG, CLS, la M.T., EGS, i FHSJDM, es puguin 

adherir al procediment de contractació 

administrativa pública de prestació del servei 

de Sub. D'energia elèctrica que te previst 

convocar el CSPT

31/12/2016, data en que 

expirarà la seva vigència 

si no s'ha produït l'inici 

del procediment

Cada entitat farà front directament als costos que suposi la tramitació del seu 

propi procediment però no als costos ordinaris que seran suportats 

exclusivament per la CSPT

CST
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya
05/07/2016

Conveni de col·laboració entre l'administració 

de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

departament d'ensenyament i el CST en 

relació amb el projecte de servei comunitari

31/12/2017

Podrà prorrogar-se, si així ho 

acorden de manera expressa les 

parts signatàries, amb un mes 

d'anterioritat al termini final de la 

seva vigència

CST Fundació Privada Sant Llàtser 25/07/2016

Acord de col·laboració entre ambdues entitats 

per coordinar-se i establir el Convenis de 

Col·laboració oportuns per tal d´obtneir, en 

cada cas, el major rendiment i resultat dels 

recursos disponibles,partint de la revisió de 

l´acord de col·laboració d´abril de 2004  i 

procedint a deixar-lo sense efectes.

31/12/2017 Pròrroga tàcita per anys naturals

CST AMBILAMP 10/10/2016

Convenio de colaboración entre la asociación 

AMBILAMP y CST para implantar mecanismos 

para la recogida selectiva de residuos de 

lámparas

10/10/2017 Pròrroga tàcita

CST ASSOCIACIÓ SOMRIUES DENTISTES SOLIDARIS 02/11/2016

Fixar un protocol de derivació de possibles 

pacients amb recursos econòmics limitats, 

procedents dels diferents Centres d´Atenció 

Primària del CST, per poder ser atesos i rebre 

assistència per part de l´ASR

31/12/2017 Pròrroga tàcita

CST Fundació Salut i Envelliment - UAB XARESS 07/11/2016

Addenda al conveni per a la creació d'una 

Xarxa de recerca en Centres Sociosanitaris 

sota la denominació XARESS. Incorporació de 

l´entitat Centre Integral de Salut Cotxeres (CSC 

VITAE SAU)

a partir 07/11/16

Renovant-se automàticament per 

períodes anuals, tret que alguna de 

les parts ho denuciïn amb una 

antelació mínima de 3 mesos
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CST Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica - CST 21/11/2016

Addenda al conveni de data 10/01/11 per 

detallar les condicions acordades i 

convingudes entre les dues parts per a la 

realització de les pràtiques professionals i 

acadèmiques Màster de Perfeccionament per 

al curs acadèmic 2016-2017

Curs 2016-2017 L´ACCP abonarà la quantitat de 920 € a favor CST per l´alumnna M.C. del màster

CST
Escola Universitària  d'Infermeria i Fisoteràpia Gimbernat - 

CST
14/12/2016

Conveni de cooperació per a la realització de 

pràctiques externes de l'Escola Universitària  

d'Infermeria i Fisoteràpia Gimbernat amb CST

Durada d'un curs 

acadèmic

El conveni iniciarà la seva vigència el 

dia de la seva signatura 

(14/12/2016) i finalitzarà quant 

finalitzi el curs acadèmic, 

prorrogant-se per cada curs 

acadèmic successiu, tret que alguna 

de les parts manifesti per escrit amb 

un mes d'antelació a la fi del mateix, 

la seva voluntat de que no es 

prorrogui. A aquest efectes s'entén 

que el curs acadèmic s'inica l'1 

d'octubre de cada any i finalitzarà el 

dia 30 de setembre de l'any 

següent.

No retribuïdes

CST INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  - CST 15/12/2016

Conveni de col·laboració entre l´Institut Català 

de la Salut i el CST per facilitar l´accés a 

l´EACAP per part de la Unitat Hospitalària 

Penintenciària 

31/12/2019 Pròrroga expressament anualment

CST IDCQ Hospitales y Sanidad, S.L.U. 01/01/2017

El CST té l´encàrrec de gestió del Servei de 

Radioteràpia, a través d´un professional 

altament qualificat, realitzarà tasques de 

direcció assistencial i científica del servei de 

radioteràpia, exercint com a interlocutor  el 

Servei d´Oncologia Radioteràpica de l´IDCQ, 

En el cas de que hi hagi un 

increment d´activitat a les 

dependències de IDCQ, que 

impliquin transferència de recursos 

humans impactan sobre el compte 

d´explotació del CST,o ampliació o 

1)Per la productivitat/ Pacient tractats: Import fix 70.000€ anuals (prorratejat i 

facturat mensualment). Import variable, segons nombre de pacients tractats: 

a)450pacients procedents del CatSalut 31.500,00€ anuals facturats per part del 

CST. b)200 pacients de mutualistes privades 9,000,00 €. c)Resta de pacients 45€ 

per pacient. 2) Pel professionals:CST facturarà a IDCQ 20€ del cost salarial dela 

coordinadora de radioterapuètes (20.330,00€). CST facturarà el cost salarial 
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CST CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULÍ  01/01/2017

Addenda al Conveni de Col·laboració entre el 

Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí i el 

CST per dur a terme el programa de detecció 

precoç de Càncer de Còlon i Recte

31/12/2017
Possibilitat de pròrroga expressa 

d´un any

CST
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya.
19/01/2017

Addenda al conveni de col.laboració entre 

departament de Treball,Afers Socials i Famílies 

i el CST pel servei de valoració de la 

discapacitat i de valoració del grau de 

dependència

31/12/2017

Podrà ésser prorrogat, previ acord 

exprés d'ambdues parts, d'acord 

amb la normativa vigent i amb les 

disponibilitats pressupostàries

L'import màxim d'aquest conveni, inclosos tots els conceptes serà de 579.614 €

CST Universitat Oberta de Catalunya 15/03/2017

Conveni marc per a la realització de pràctiques 

externes dels estudiants del Màster 

Universitari de Neuropsicologia de la UOC a 

CST

14/03/2020
Pròrroga tàcita per períodes de 3 

anys

CST
Universitat Autònoma de Barcelona i Fundació Universitaria 

Pompeu Fabra
16/03/2017

Conveni de cooperació educativa entre FUPF 

UAB i CST del Grau de Medicina
31/08/2018

Pròrroga tàcita per períodes anuals 

consecutius

CST Universitat de Lleida 06/04/2017
Conveni de cooperació educativa entre UDL i 

CST
05/04/2021

Pròrroga tàcita per períodes de 4 

anys

CST 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

CST Universitat Politècnica de Catalunya 02/05/2017

Conveni de col·laboració entre CST I UPC per el 

curs "Salut ocular per a òptics optometristes a 

l'establiment d'òptica"

30/06/2017

CST Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 10/05/2017
Conveni de cooperació educativa entre UVIC-

UCC i CST
14/09/2017

Es prorrogarà automàticament per 

períodes anuals successius
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CST Institut Català de la Salut 11/05/2017

Conveni col·laboració per a la realització 

d´exploracions complementàries de suport al 

diagnòstic sol·licitades pels centres de l´ICS

01/05/17 - 31/12/17
Pròrroga expressa i amb caràcter 

anual

L´ICS abonarà per les proves i exploracions que realitzarà el CST la quantitat de 

13,658€ per a la vigència del conveni durant el 2017, d´acord amb el detall de 

proves i preus unitaris de l´annex 2 i el nombre estimat de proves que seran 

necessàries.Per  a l´hipotètic cas que esdevingués la necessitat d´executar més 

proves de les detallades en la estimació de l´annex 2, s´articularan els 

mecanismes adients per tal de procedir a l´ampliació de la contractació

CST Universitat Internacional de Catalunya (UIC) - CST 15/05/2017

Concert que té com a objecte principal regular 

el marc de funcionament i relacions entre la 

UIC i CST, segons el que s´estableix en els 

pactes següents, per tal que l´alumne que 

estudiï els graus de medicina, infermeria i 

fisioteràpia a la UIC realitzi les seves 

pràctiques curriculars a l´àrea docent, 

sanitària i/o d´investigació

15/05/2024

Els termes d´aquest acord poden 

ser revisats a petició de qualsevol 

de les dues parts, si bé les 

modificacions que es proposin 

hauran de ser acordades abans del 

30 de juny de cada any i no seran 

efectives fins el curs següent.    Un 

any abans que finalitzi el Concert, 

les Institucions Intervinents hauran 

CST Corporació Sanitària Parc Taulí - CST 01/07/2017

Encàrrec de gestió per la realització per part 

de CSPT dels seveis de manteniment i suport 

del sistema de digitalització de les imatges de 

radiologia implentat amb l´eina RAIM server i 

RAIM Viewer de la CSPT.

31/12/2018

Podrà prorrogar-se sempre que no 

hi hagi manifestació fefaent de 

qualsevol de les parts en contra, 

amb una antelació mínima de los 

mesos abans del venciment del 

temini pactat o qualsevol pròrroga.

Mantemiment i suport de la instal·lació PACS RAIM (15TB): 37.438,38€

CST SEM - CST 01/07/2017

Conveni col·laboració per a la prestació de 

serveis assistencials d´emergència,  

l’assistència prestada als accidentats i malalts 

crítics in situ i el trasllat assistit interhospitalari 

de malalts crítics.

01/07/2021

Es prorrogarà tàcitament si no es 

denuncia per cap de les parts 

mitjançant comunicació fefaent 

amb tres mesos d´anticipació al seu 

venciment o al de les seves 

pròrrogues. Les pròrrogues seran 

per anys naturals essent la durada 

màxima del conveni de sis anys.
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CST FCF - CST 01/01/2013

Que el CST manifesta estar interessat i en 

disposició de practicar les proves mèdiques de 

les persones que compareguin amb la intenció 

de sol·licitar l'obtenció o la renovació de 

qualsevol de les llicències federatives de la 

FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL.

1 any

La vigència d’aquest contracte 

s’estableix per un període d’un any 

des de la data de la seva signatura,  

prorrogable tàcitament per 

períodes anuals en cas que no es 

denunciï per escrit per alguna de les 

parts amb una antelació de dos 

mesos abans de la seva extinció.

CST abonarà150€+IVA a la Federació per rebre les contraprestacions 

especificades a l´annex 1 ( i també abonarà la quantitat de 2€+IVA  en concepte 

d´implantació, operativitat i desenvolupament de sistema informàtic, per cada 

revisió realitzada.

CST TAULI - CST 01/01/2017

Addenda número 2 del protocol subscrit entre 

CST i CCSPT del 01/06/15, per a la 

col·laboració assistencial en matèria de 

neurologia pediàtrica. El Servei de Medicina 

Pediàtrica del CCSPT prestaria el seus seveis 

als usuaris del CST tributaris dá tendció 

especialitzada en Neurologia Pediàtrica, en les 

instal·lacions de l´HT.

31/12/2017

Possibilitat de pròrroga expressa. Si 

alguna de les parts manifesta la 

seva voluntat de rescindir-la, ho 

comunicarà, expressament i per 

escrit, a l´altra part amb tres mesos 

d´antelació a la data del seu 

venciment.

El CST aportarà al CCSPT la quantitat de 33.586€ anual.

CST TAULI - CST 02/01/2017

Addenda número 2  del protocol subscrit 

entre CST i CCSPT del 16/10/14 per a la 

col·laboració assistencial en matèria de 

cardiologia pediàtrica. El Servei de Medicina 

Pediàtrica del CSPT prestarà els seus serveis 

als usuaris de CST tributaris d´atenció 

especialitzada en Cardiologia Pediàtrica, en les 

instal·lacions de l´HT.

01/01/17 fins 31/12/17

Possibilitat de pròrroga expressa. Si 

alguna de les parts manifesta la 

seva voluntat de rescindir-la, ho 

comunicarà, expressament i per 

escrit, a l´altra part amb tres mesos 

d´antelació a la data del seu 

venciment.

El CST aportarà al CCSPT la quantitat de  22.191€ anuals

CST Banc de Sang i Teixits - CST 01/01/2018
Addenda de pròrroga a l´encàrrec de gestió 

entre el Banc de Sang i Teixits i el CST
31/12/2018 Pròrroga expressa

CST UPC - CST 15/01/2018

Conveni de Col·laboració entre UPC i CST en 

matèria d’assessorament, l’intercanvi 

d’informació i realització d’estudis en les 

camps de la investigació, la tecnologia i la 

formació.

14/01/2020

Prorrogable per acord exprés i escrit 

entre les parts, i amb 2 mesos 

d’antelació.

CST UNIVERSITAT JAUME I - CST 20/03/2018

Conveni de col·laboració per realitzar una 

avaluació psicosocial (i una possible 

intervenció) en el CST per part del Equip 

WANT d´Investigació de la Universitat Jaume I

6 mesos
Es pot prorrogar tàcitament per 

períodes de 6 mesos

CST 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.
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CST 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.

CST DECATHLON TERRASSA- CST 23/02/2018

Conveni de col·laboració entre Decathlon 

Terrassa i CST per definir les respectives 

obligacions de les parts i les condicions en les 

que la tenda i el CST establiran una 

col·laboració deportiva d´acord amb les 

condicions pactades.

31/12/2018

Pròrroga automàtica per successius 

períodes anuals, a excepció que 

alguna de les dues parts notifiqui 

per escrit, i abans del dia 1 de 

novembre de l´any en curs, la seva 

disconformitat en prorrogar el 

conveni.

CST UNIVERSITAT COMPLUTENSE DE MADRID-CST 13/11/2017

Conveni de cooperació educativa entre 

Universitat Complutense de Madrid i CST per a 

la realització de pràctiques acadèmiques 

externes dels estudis impartits per la UCM

13/11/2021

Pròrroga expressa a formalitzar per 

acord de les parts un mes abans del 

termini de finalització del conveni

CST HOSPITAL DEL MAR-CST 09/01/2018

Conveni Marc de cooperació educativa entre 

CST i CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE 

BARCELONA, per a la realització de la formació 

pràctica dels alumnes de l'Escola Superior 

d'Infermeria del Mar, adscrita a la Universitat 

Pompeu Fabra

09/01/2022

Pròrroga expressa per anys 

successius fins un màxim de 4 anys 

més o fins que una part comuniqui 

a l'altra amb una antelació de tres 

mesos la seva voluntat d'extingir-lo 

abans del termini establert

CST
CAMPUS DOCENT SANT JOAN DE DEU (FUNDACIÓ 

PRIVADA)-CST
21/03/2018

Conveni marc de realització de pràctiques 

d'estudiants de Postgrau en infermeria 

d'anestèsia i reanimació del Campus Docent 

Sant Joan de Deu (Fundació Privada) i el CST

Indefinit

Renovació automàtica si no consta 

denúncia escrita de finalització per 

qualsevol d'ambdues parts

CST Ajuntament de Terrassa - CST 06/02/2018

Conveni de col·laboració empresarial i 

patrocini d´activitats d´interés general entre 

l'Ajuntament de Terrassa i el CST per al 

patrocini de l'acte "La Nit de l'Esportista 2017"

31/12/2018
CST aportarà un import global de 750,00€. Aquesta quantitat es farà efectiva un 

cop hagi finalitzat la Nit de l'esportista 2017.

CST Consell Audiovisual Catalunya - CST 07/03/2018

Conveni de col·laboració per establir una 

col·laboració entre el CST i el CAC per dotar a 

les famílies d´eines i recursos que permetin un 

consum saludable dels continguts audiovisuals 

i el desenvolupament d´accions preventives

06/03/2022

Abans de la finalització del conveni, 

es podrà prorrogar de mutu acord 

per tereminis successius d´un any 

fins a un màxim de 4 anys 

addicionals.

La col·laboració objecte d´aquest conveni no genera contraprestació econòmica 

per cap de les parts 

CST Societat Espanyola de Cardiologia 14/05/2018

Conveni de cooperació educativa entre CST i 

Societat Espanyola de Cardiologia per la 

realització de pràctiques formatives externes 

per alumnes universitaris

Curs acadèmic 2018/2019

Es pot renovar mitjançant pròrroga 

expresa i de comú acord per 

ambdues parts

La col·laboració objecte d´aquest conveni no genera contraprestació econòmica 

per cap de les parts 
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CST Eco-Equip S.A.M. 05/06/2018

Conveni per seleccionar residus per a la seva 

re-utilització pel servei de Rehabilitació 

comunitària de l´Àmbit Salut Mental, ubicar-

los en caixes, i dipositar els materials no 

seleccionats en la ubicació correcta per a la 

seva gestió com a residu.

31/05/2019
Es pot renovar tàcitament  per 

períodes anuals.

CST Fundació Bosch i Gimpera 22/05/2018

Pròrroga al Conveni de col·laboració per la 

gestió de la Unitat de Medicació ubicada al 

Consorci Sanitari

31/12/2018

Possibilitat d´ésser prorrogat amb 

acord previ de les parts signatàries 

de forma escrita i amb un mínim de 

dos mesos d´anticipació

El CST farà un pagament anual de 10.708,52+IVA

CST Ajuntament de Castellbisbal 06/06/2018

Conveni de cessió d´us de materla sanitari a 

favor del CST amb l´objectiu de contribuir en 

la millora a l´atenció directa als usuaris del 

CAP dr. Joan Planas

Finalitzarà per un acord 

de resolució entre 

ambdues parts, bé pel 

deteriorament i/o 

obsolescència del 

material, o per qualsevol 

causa de resolució 

legalment establerta.

CST FJCR - 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

CST UTE Boscos del Vallés 24/05/2018

El contracte té per finalitat regular els serveis 

de subministrament d´energia tèrmica, gestió 

energètica i manteniment de les instal·lacions 

de Biomassa que UTE Boscos del Vallés haurà 

de prestar al CST.

Romandrà vigent durant 

la vigència del contracte 

d´UTE Boscos del Vallés 

amb el Consell Comarcal 

del Vallés Occidental de 

Concessió administrativa 

per a la gestió del Servei 

Comarcal de Biomassa 

Forestal

El CST abonarà a UTE Boscos del Vallés els imports: 0,03368 €/kwh (IVA exclòs)

CST Universitat de Barcelona 30/05/2018

Conveni marc de cooperació educativa per la 

realització de pràctiques acadèmiques 

externes entre CST i UB en els estudis del Grau 

de Nutrició

4 anys

CST Fundació Blanquerna de la Universitat Ramón Llull 27/11/2018

Conveni Marc de cooperació educativa entre 

la Fundació Blanquerna de la Universitat 

Ramon Llull i Consorci Sanitari de Terrassa per 

col·laborar en la formació dels estudiants de la 

facultat de ciències de la salut Blanquerna

1 any
Pròrroga tàcita per períodes anuals 

consecutius
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CST Universitat Rovira i Virgili 17/12/2018

Conveni marc de cooperació educativa per al 

desenvolupament de programes de pràctiques 

externes entre la Universitat Rovira i Virgili i el 

Consorci Sanitari de Terrassa

4 anys

CST
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya
26/09/2018

Conveni de col·laboració entre l'administració 

de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 

departament d'ensenyament i el CST en 

relació amb el projecte de servei comunitari

31/12/2020

Podrà prorrogar-se, si així ho 

acorden de manera expressa les 

parts signatàries, amb un mes 

d'anterioritat al termini final de la 

seva vigència

CST
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya.
03/09/2018

L’objecte és 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.

31/12/2018

Previ acord d’ambdues parts, podrà 

ser prorrogat i modificat, així com 

es podran actualitzar les tarifes, 

d’acord amb la normativa vigent i 

les disponibilitats pressupostàries.

L’import màxim d’aquest conveni, inclosos tots els conceptes i pel període d’un 

any serà de 645.055,04 €. La previsió màxima del conveni des de la data de 

signatura i fins el 31 de desembre de 2018 és de 333.269,04 €.

CST ICS

16/01/2019
Conveni de col.laboració entre l'ICS (Gerència 

territorial Metropolitana Nord) i CST per 

l'atenció especialitzada de Salut Mental 1 any

Prorrogable expressament per 

períodes anuals d'any en any fins a 

un màxim de 4

CST
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya.
12/03/2019

L’objecte és 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 (Vallès Occidental Oest)

31/12/2019
Previ acord d’ambdues parts, podrà 

ser prorrogat i modificat, així com 

es podran actualitzar les tarifes, 

d’acord amb la normativa vigent i 

les disponibilitats pressupostàries.

L’import màxim d’aquest conveni, inclosos tots els conceptes i pel període d’un 

any serà de 651.985,92 €.

CST Departament de Salut 29/11/2018

L’objecte del present conveni és acordar que 

l’ICAM, de la Direcció General d’Ordenació 

Professional i Regulació Sanitària, del 

Departament de Salut, com a centre acreditat 

com a dispositiu docent de referència a 

Catalunya de l’especialitat de medicina 

familiar i comunitària, ha d’acollir els metges 

interns residents d’aquesta especialitat de 

tercer o quart any per formar-los en la 

valoració i gestió de les incapacitats laborals, 

de manera que així s’asseguri no només una 

formació equilibrada i completa per a tots ells 

sinó també homogènia.

31/12/2020

CST Institut Català de la Salut 15/03/2018

Pròrroga i modificació del Conveni 

col·laboració per a la realització d´exploracions 

complementàries de suport al diagnòstic 

sol·licitades pels centres de l´ICS

31/12/2018
L´import màxim previst és de 61.362,20 euros que haurà d´abonar d´ICS per la 

realització de les proves
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CST Societat Espanyola de Cardiologia 06/05/2019

Conveni de cooperació educativa entre CST i 

Societat Espanyola de Cardiologia per la 

realització de pràctiques formatives externes 

per alumnes universitaris

Curs acadèmic 2019/2020

Es pot renovar mitjançant pròrroga 

expresa i de comú acord per 

ambdues parts

La col·laboració objecte d´aquest conveni no genera contraprestació econòmica 

per cap de les parts 

CST Associació Som Riures Dentistes Solidaris

22/10/2019

Conveni de col·laboració per donar assistència 

odontològica a persones en situació de risc 

d'exclusió social, i/o sense recursos econòmics 

o amb recursos econòmics limitats 21/10/2020 Pròrroga tàcita

La col·laboració objecte d´aquest conveni no genera contraprestació econòmica 

per cap de les parts 

CST Universitat de Barcelona
04/02/2020

Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona i el CST
Curs acadèmic 2019/2020

Pròrroga tàcita per cursos 

acadèmics consecutius

La col·laboració objecte d´aquest conveni no genera contraprestació econòmica 

per cap de les parts 

CST

Ajuntament de Terrassa / La Societat Municipal Habitatge 

Terrassa, SA

14/02/2020 Conveni de col.laboració per desenvolupar el 

projecte pilot "PRIMER LA LLAR" 14/02/2020

Vigent fins el 31 de desembre de 

2021

CST Eco-Equip S.A.M. 01/04/2019

Conveni de col·laboració de teràpia assistida al 

Centre d´Atenció d´animals domèstics de 

compañía

31/03/2020
Prorrogable anualment, per anys 

consecutius, fins a quatre anys

CST 
Associació per la gestió del programa LEADER Ripollès GES 

Bisaura
20/06/2019

L’objecte del present conveni és establir el 

règim d’execució i de finançament de la 

col•laboració entre el Consorci Sanitari de 

Terrassa i l’Associació per la Gestió del 

Programa Leader Ripollès Ges Bisaura per a la 

participació en el Projecte Clima “BM-CAT” del 

Fons de Carboni per a una Economia 

Sostenible FES-CO2, del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente MAPAMA, del Govern d'Espanya.

01/09/2018

La vigència d’aquest conveni 

començarà en la data de la seva 

signatura, amb efectes des de l’1 de 

setembre de 2018, i fins el 31 de 

desembre de 2020, sempre i quan 

es mantingui la vigència del 

contracte de compravenda de 

reduccions verificades d'emissions 

CO2 amb el MAPAMA.

L’Associació per la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura abonarà 

directament al Consorci Sanitari de Terrassa,  mitjançant transferència bancària 

al compte corrent ES82 2100 8638 0702 0004 7816 les quantitats que obtingui 

per la venda de reduccions de CO2, a excepció d’un percentatge destinat 

íntegrament a les despeses de gestió del Projecte Clima “BM-CAT” d’acord amb 

les addendes anuals al present conveni

CST 
Ajuntament de Terrassa/ Fundación Instituto Transtorno 

Límite/UPC/Fundació LEITAT
23/12/2019

Conveni regulador de la subvenció atorgada 

per la Diputació de Barcelona, al projecte 

d'especialització i competitivitat territorial 

(PECT) HEALTH CARE INNOVATION LAB 

ORBITAL 40 a l'Ajuntament de Terrassa, com 

entitat representant, i als diferents agents que 

l'integren 

El conveni és vigent des 

de la data d'aprovació del 

mateis i fins a la 

finalització del PECT 

incloent les pròrrogues 

que siguin sol.licitades

CST Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

01/11/2019

Conveni entre CST i L'Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau per a la prestació de serveis 

assistencials en matèria microcirurgia en 

cirurgia plàstica i reparadora

La vigència del conveni  

serà des de la seva 

entrada en vigor, l’1 

novembre 2019, fins el 31 

de desembre de 2019

Podrà ser prorrogada anualment. La

vigència total incloses les seves

pròrrogues no podrà ser superior a

quatre anys, atenent a allò

especificat a l’art. 49 de la  “Ley

40/2015, de 1 de octubre, de

Régimen Jurídico del Sector

Público”.

El CST aportarà a la FGSHSCSP una quantitat de 12.500 euros com a

contraprestació econòmica per a una col·laboració d’onze sessions quirúrgiques

anuals a raó d’una mensual, si bé l’interval entre sessions podria veure’s afectat

per raons de programació o necessitat clínica.
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CST Ajuntament de Terrassa - CST 18/02/2020

Conveni de col·laboració empresarial i 

patrocini d´activitats d´interés general entre 

l'Ajuntament de Terrassa i el CST per al 

patrocini de l'acte "La Nit de l'Esportista 2017"

31/03/2020
CST aportarà un import global de 750,00€. Aquesta quantitat es farà efectiva un 

cop hagi finalitzat la Nit de l'esportista 2019.

CST 

Comissió central de subministraments 28/10/2020

Conveni de col.laboració entre el CST i la 

Comissió central de subministraments en qué 

s'estableixen les condicins de paricipació en el 

sistema central d'adquisicions de béns i 

serveis de la Generalitat de Catalunya

28/10/2020

Entrarà en vigor a partir de la data 

de la darrera signatura del 

docuement amb una durada inicial 

de 4 anys, essent prorrogable de 

forma espressa per un període 

màxim de 4 anys més.

CST CATSALUT

28/01/2021
Conveni de Col laboració entre el Servei Català 

de la Salut i el CST per al desenvolupament 

d'un programa de suport tècnic a la gestió de 

processos assistencials. 31/12/2023

Tindrà efectes des de la data de la 

signatura i estén la seva vigència 

fins el 31 de desmbre de 2023. Sens 

perjudici d'això, es podrà prorrogar 

fins a un màxim de quatre

CST ICS

23/12/2020

Pròrroga i modificació per a l'any 2021 del 

Conveni de col·laboració entre l'Institut Català 

de la Salut i el CST per a la realització 

d´exploracions complementàries de suport al 

diagnòstic . 31/12/2021

Prorrogable anualment per acord 

mutu de les parts i de forma 

expressa. L'ICS haurà d'abonar 358.483,00€ per la realització de les proves.

CST Mútua Terrassa

24/12/2020

Addenda XI, de Cirurgia Oncològica d'alta 

complexitat Hepatobiliopancreàtica al Conveni 

Marc entre CST i Hospital Universitari Mútua 

de Terrassa 31/12/2021

Prorrogable anualment per anys 

naturals

Les actuacions dels professionals de Cirurgia emprades en aquesta addenda 

queden exemptes de contraprestació econòmica per a qualsevol de les dues 

parts

CST Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona

19/11/2020

Conveni Marc de col.laboració entre el CST I EL 

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona 19/11/2020

Aquest conveni es pacta pel termini 

de quatre (4) anys a comptar des de 

la data que consta en el seu 

encapçalament, prorrogable per 

tàcita reconducció per períodes 

d’un (1) any fins un màxim de (4) 

anys, llevat d’haver-se denunciat 

dins un termini de 4 mesos per 

avançat. 

La formalització del present Conveni Marc no comporta cap tipus de 

contraprestació econòmica per a cap de les dues parts


