RELACIÓ DE CONVENIS I PATROCINIS FORMALITZATS L'ANY 2020 PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

1

2

TÍTOL (Capçalera)

ENTITAT

DATA
FORMALITZACIÓ

OBJECTE

DRETS I
OBLIGACIONS

VIGÈNCIA

Patrocini

Teva Pharma, S.L.U

13/01/2020

Projecte formació

Amb ajuda
econòmica

Fins el 31 de
desembre 2020,
prorrogable

Conveni de col·laboració entre Braun Medical,
Braun Medical, S.A.
S.A. i la FGSHSCSP

14/01/2020

Realitzar visites i
activitats

2 anys prorrogable
Amb contraprestació
automàticament per
econòmica
períodes anuals

3

Conveni marc de col·laboració entre
Associació Catalana Lupus i la FGSHSCSP

Associació Catalana
Lupus

21/01/2020

Regular el marc de
col·laboració entre
les parts

Els propis de la
col·laboració

4 anys prorrogables
anualment fins a 4
anys més

4

Addenda XIII al conveni marc de col·laboració
entre la FGSHSCSP i l'Hospital Dos de Maig

Consorci Sanitari
Integral

27/01/2020

Creació servei
mancomunat cirurgia
general

Els propis de la
col·laboració

Prorrogable
automàticament
d'any en any.

5

Acord de modificació de la relació de fàrmacs
annexa a l'acord relatiu al proveïment del
servei de farmacia i material fungible

Sistema
d'emergències
mèdiques, S.A

28/01/2020

Modificació relació
de fàrmacs

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

6

Modificació de la pròrroga al conveni específic Fundació Privada
de col·laboració entre la Fundació Privada
d'Oncologia Infantil
d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia i la
Enriqueta
FGSHSCSP
Villavecchia

31/01/2020

Modificar la pròrroga

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

7

Conveni de col·laboració entre l'ICS i la
FGSHSCSP

Institut Català de la
Salut

14/02/2020

Realització de proves
Fins el 30 de
Amb contraprestació desembre 2020,
i exploracions
econòmica
complementàries de
prorrogable expressa
radiodiàgnostic,
i anualment fins un

8

Pròrroga per l'any 2020 del conveni de
col·laboració entre la FGSHSCSP i l'Institut
Català d'Oncologia

ICO

24/02/2020

Prorrogar el conveni
marc

Els propis de la
col·laboració

Fins el 31 de
desembre de 2020.

16/03/2020

Projecte actualització
farmacoterapéutica
en farmacia
hospitalària 2020

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Conveni de col·laboració pel finançament de la
formalització de l'informe relatiu a la
Boehringer
10
freqüència d'assistència i reconsulta en els
Ingelheim España,
Serveis d'Urgències dels pacients en
S.A
tractament amb anticoagulants

23/03/2020

Informe relatiu a la
freqüència
d'assistència i
reconsulta en els
Serveis d'Urgències

Amb ajuda
econòmica

Acte puntual

Modificació del text consolidat de l'addenda I Fundació Hospital de
de l'aliança estratègica entre la FGS Hospital Sant Jaume i Santa
11
Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Hospital de
Magdalena de
Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró
Mataró

01/04/2020

Reducció de la
prestació del servei
anteriorment pactat

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

Acord de col·laboració pel desenvolupament
Sanofi-Aventis, S.A. y
d'un pla de teràpia domiciliària entre SanofiAshfield Iberia, S.L.
Aventis, Ashfield Iberia i la FGSHSCSP

13/04/2020

Desenvolupament
pla de teràpia
domiciliària

Els propis de la
col·laboració

1 any, prorrogable
automàticament per
períodes de 12
mesos

22/04/2020

Programa sobre la
determinació de
mostres del
biomarcador del gen
NKRAS

Els propis de la
col·laboració

Fins el 31 de
desembre 2020,
prorrogable

9

12

Patrocini

Conveni de col·laboració per a la determinació
genòmica de les mostres del propi hospital en
13
l'àmbit del programa "determinació de
mostres del biomarcador del gen NKRAS"

Bayer Hispania, S.L.U

Amgen, S.A

14

Clàusula específica nº 9 al conveni marc de
Consorci Mar Parc de
col·laboració entre el Consorci Mar Parc Salut
Salut de Barcelona
Barcelona i la FGSHSCSP

29/04/2020

Creació servei
mancomunat cirurgia
toràcica

Els propis de la
col·laboració

Vinculada al conveni
marc

07/05/2020

Projecte
"coordinació
assistencial i maneig
de la Insuficiència
Cardíaca"

Amb ajuda
econòmica

Finalització del
projecte (31-122020)

Els propis de la
col·laboració

12 mesos
prorrogable per 12
mesos

15

Patrocini

Novartis
farmacéutica, S.A

16

Acord marc de cool·laboració entre Iomed
Medical Solutions, S.L. i la FGSHSCSP

Iomed Medical
Solutions, S.L.

08/05/2020

Establir condicions
de col·laboració en el
desenvolupament
dels projectes

Sistema
d'Emergències
Mèdiques, S.A

08/05/2020

Modificació acord

Amb contraprestació Vinculada al conveni
econòmica
marc

Sistema
d'Emergències
Mèdiques, S.A

08/05/2020

Modificació acord

Amb contraprestació Vinculada al conveni
econòmica
marc

03/06/2020

Completar projecte
innovació
assistencial pel
pacient amb
dispositiu cardíac
implantat

Modificació de l'acord de desenvolupament
del conveni marc de col·laboració entre
Sistema d'Emergències Mèdiques i la FGS
17
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau relatiu a la
prestació de serveis de trasllat assistit
interhospitalari pediàtric amb helicòpter
Modificació de l'acord de desenvolupament
del conveni marc de col·laboració entre
Sistema d'Emergències Mèdiques i la FGS
18
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau relatiu a la
prestació de serveis de consultoria telefònica
pediàtrica

19

Conveni de col·laboració empresarial entre la
Fundació Privada Daniel Bravo Andresu i la
FGSHSCSP

20

Addenda a l'acord marc de col·laboració en
projectes de telemedicina

21

Fundació Privada
Daniel Bravo
Andresu

Amgen, S.A

Annex a la clàusula específica nº 6 del conveni
Consorci Mar Parc de
marc de col·laboració entre la FGSHSCSP i
Salut de Barcelona
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Els propis de la
col·laboració

1 any, prorrogable
anualment

08/06/2020

Acordar la
continuitat de les Amb contraprestació Vinculada al conveni
activitats del conveni
econòmica
marc
marc

09/06/2020

Mantenir la vigència
clàusula 6

Els propis de la
col·laboració

Fins finalització del
fet que motiva la
signatura de l'Annex

22

Addenda al conveni de col·laboració entre
Nutricia, S.R.L i FGSHSCSP

Nutricia, S.R.L

30/06/2020

Establir aportació
Nutricia

23

Conveni de col·laboració entre la FGSHSCSP i
la Asociación Colaboración Cochrane
Iberoamericana

Asociación
Colaboración
Cochrane
Iberoamericana

13/08/2020

Col·laboració en la
creació de la figura
"Gestor COVID"

Els propis de la
col·laboració

En funció de
l'evolució de la
pandèmia.

Els propis de la
col·laboració

4 anys prorrogables

Els propis de la
col·laboració

Finalització curs
acadèmic 2023-2024

Conveni de col·laboració entre Alexion Pharma
24
Spain, S.L. i la FGSHSCSP

Alexion Pharma
Spain, SL

01/09/2020

Regular la
col·laboració en
diagnòstics per la
detecció precoç de
malalties rares

Addenda nº 6 al conveni de col·laboració entre
FGSHSCSP, Fundació Institut de Recerca de
l'HSCSP i la UAB

FIRHSCSP i UAB

28/09/2020

Prorrogar el conveni
marc

25

Amb contraprestació Vinculada al conveni
econòmica
marc

26

Conveni de col·laboració entre Roche Pharma,
Roche Pharma, S.A
S.A. i la FGSHSCSP

28/10/2020

Col·laboració en el
projecte sobre
Amb contraprestació
ampliació i
econòmica
acondicionament de
zones netes de
COVID a l'hospital de
Projecte: nous reptes
en oncologia:
Amb contraprestació
immunoteràpia,
econòmica
medicina
personalitzada i selfempowerment

1 any

Fins finalització de
l'esdeveniment

27

Patrocini

Ipsen Pharma, S.A.U

30/10/2020

28

Pròrroga al conveni de col·laboració suscrit en
data 26 novembre 2019 entre Nutricia i la
FGSHSCSP

Nutricia, S.R.L

01/11/2020

Pròrroga del conveni

29

Conveni de col·laboració entre la FGSHSCSP i
Janssen-Cilag, S.A.

Janssen-Cilag, S.A

04/11/2020

Projecte avanços en Amb contraprestació
atenció farmacéutica
econòmica

Fins finalització de
l'esdeveniment

Fins finalització de
l'esdeveniment

Els propis de la
col·laboració

1 any

30

Patrocini

Janssen-Cilag, S.A

05/11/2020

Projecte Nous reptes
en oncologia:
Amb contraprestació
immunoteràpia i
econòmica
medicina
personalitzada

31

Addenda a l'acord marc de col·laboració en
projectes de telemedicina

Amgen, S.A

16/11/2020

Acordar la
continuitat de les Amb contraprestació Vinculada al conveni
activitats del conveni
econòmica
marc
marc

32

Conveni de col·laboració entre AstraZeneca
Farmacéutica Spain, S.A i la FGSHSCSP

AstraZeneca
Farmacéutica Spain,
S.A.

18/11/2020

Projecte seguiment
pacient oncològic i Amb contraprestació
hematològic per a la
econòmica
millora dels resultats

Fins finalització de
l'esdeveniment

Fins finalització de
l'esdeveniment

33

Conveni de col·laboració entre Almirall, S.A. i
FGSHSCSP

Almirall, S.A.

20/11/2020

Projecte optimització
de processos
Amb contraprestació
assistencials
econòmica
d'atenció
farmacèutica en
pacients COVID

34

Conveni de col·laboració entre Vegenat
Healthcare, S.L i la FGSHSCSP

Vegenat Healthcare,
S.L.

23/11/2020

Projecte
Amb contraprestació
d'implantació d'un
econòmica
programa de nutrició

Dos anys amb
prórroga expressa
d'un any.

35

Conveni de col·laboració entre AstraZeneca
Farmacéutica Spain, S.A i la FGSHSCSP

AstraZeneca
Farmacéutica Spain,
S.A.

24/11/2020

Projecte millora
assistencial,
Amb contraprestació
efectivitat i seguretat
econòmica
de fàrmacs biològics
en asma greu.

Fins finalització de
l'esdeveniment

36

Acord de col·laboració entre Consorci de Salut
i Social (CSC) i la FGSHSCSP

Consorci de Salut i
Social

24/11/2020

Creació i
desenvolupament
del codi medicament

37

Conveni de col·laboració entre Almirall, S.A. i
FGSHSCSP

Almirall, S.A.

25/11/2020

Els propis de la
col·laboració

Projecte seguiment
de pacients amb Amb contraprestació
diabetis mellitus
econòmica
tipus 2

2 anys prorrogable
automàticament fins
un màxim de 4 anys

Fins finalització de
l'esdeveniment

38

Conveni de col·laboració entre la FGSHSCSP i
Celgene, S.L

Celgene, S.L

09/12/2020

Projecte suport
integral al pacient
hematològic

Amb contraprestació
econòmica

15 mesos,
prorrogable
expressament

