CONVENIS DE COL.LABORACIÓ SIGNATS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
DATA INICI

ENTITATS SIGNANTS

OBJECTE

OBLIGATS A LA REALITZACIÓ PRESTACIONS

VIGÈNCIA

PREST ECONÒMIC

01/01/2018

Fundació Institut Català
Farmacologia

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

CSdM col.labora en les activitats d'informació, d'assessorament i suport per promoure la utililització efectiva i
eficient dels mitjans terapèutics

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Associació espanyola contra
el càncer de Barcelona

Conveni de col.laboració per a la realització
d'activitats de voluntariat

L'Aecc es compromet a aportar el personal voluntari
amb la finalitat d'aconseguir una major qualitat de vida

Prorrogable per acord exprés

01/01/2018

Fundació Àmbit de Prevenció

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

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

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Institut Català de la Salut

Pròrroga i modificació del conveni de col.laboració
per a la realització d'exploracions complementàries
de suport diagnòstic sol.licitades pels centres de l'ICS

CSdM prestació de serveis sanitaris de suport diagnòstic
als usuaris adreçats per l'ICS

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Hospital Clínic de Barcelona

Conveni de col.laboració - aliança estratègica

Establir un marc global de col.laboració entre ambdues
institucions

Vigència fins 31/12/2022

NO

01/01/2018

Fundació Llars de l'Amistat
Cheshire

Addenda primera al contracte per la prestació de
serveis de medicina de família a la Residència Llar
Nova de Mataró

La prestació dels serveis per part del CSdM en l'especialitat de medicina de família i comunitària per atendre
residents del centre residència Llar Nova de Mataró

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Institut Català d'Oncologia

Pròrroga Conveni de col.laboració en l'àmbit de la
psiconcologia

ICO assignarà un psicooncòleg al CSdM

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Institut Català d'Oncologia

Pròrroga Conveni per la integració funcional de l'atenció
hematològica

Atenció hematològica als pacients del territori del
Maresme central corresponent als serveis prestats
per dos hematòlegs

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

Institut Català de la Salut

Pròrroga 2018 de l'addenda 3 al conveni marc per la
col.laboració en el desplegament d'un dispositiu de la
gestió compartida de l'especialitat de cirurgia plàstica
i reparadora del Maresme

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

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/01/2018

ICS. Gerència Territorial
Metropolitana Nord

Pròrroga 2018 del Protocol de cooperació per al
desplegament d'un programa de gestió compartida de
l'atenció urològica al Maresme Central

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

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/03/2018

Institut Català de la Salut

Addenda 5 al conveni de col·laboració relatiu al
compartiment d'espais del Cap Ocata

Regulació i establiment de les condicions per al repartiment
de determinades despeses per portar a terme l'activitat
del nou dispositiu de CSMIJ

Vigència fins 31/12/2018

SI

01/05/2018

Fundación Ricardo Fisas
Natura Bissé

Conveni de col·laboració d'activitats d'assessorament,
tratament, informació i formació en l'àrea de l'estètica
oncològica

Fundación Fisas per mitjà de la participació de voluntaris
d'activitats d'assessorament en la cura de la pell a pacients
oncològics

Vigència fins 01/05/2019

NO

01/06/2018

Associació Somriures Conjunts

Conveni de col·laboració d'activitats de voluntariat per
tal de millorar la qualitat de l'estada

L'Associació té previst realitzar les activitats, amb la voluntat
de contribuir a la qualitat de l'estada dels participats de
l'àrea de pediatria de l'Hospital de Mataró

Vigència fins 01/06/2019

NO

07/06/2018

Gema SL Gabinet d'Especialitats
Mèdiques Associades

Contracte subministrament de medicament que precisi
Gema per a l'atenció dels seus pacients

CSdM en tant que assumeix la vinculació del Dipòsit de
Medicament de Gema, garantirà l'exitència i el subministrament de medicaments

Vigència fins 07/06/2019

SI

25/06/2018

Servei Català de la Salut

Conveni de col.laboració amb l'objecte de fer front
al pagament de l'amortització de capital per a l'any
2018 dels prèstecs a llarg termini

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

Vigència fins 31/12/2018

SI

NO

CONVENIS DE DOCÈNCIA SIGNATS DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

DATA INICI

ENTITATS SIGNANTS

OBJECTE

OBLIGATS A LA REALITZACIÓ PRESTACIONS

VIGÈNCIA

PREST ECONÒMIC

17/01/2018

Universitat Internacional Catalunya
Facultat Medicina i Ciències Salut

Conveni de pràctiques curriculars i de cooperació
educativa dels estudiants de medicina

CSdM és compromet a facilitar la realització de les pràctiques
en els seus centres

Prorrogable anualment

NO

01/03/2018

Universitat de Lleida

Conveni de cooperació educativa per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes

CSdM es compromet a facilitat la realització de les pràctiques
en la seua corporació

Curs acadèmic 2018-2019

NO

01/06/2018

Universitat Autònoma de Barcelona

Conveni de col.laboració pel desenvolupament d'una
estada de recollida de dades en el marc del programa
de doctorat persona i societat en el món contemporani

Dur a terme una recollida de dades d'investigació mitjançant
observació i entrevistes a l'Hospital de Mataró com a part de la
investigació de la tesis doctoral persona i societat en el món

01/06/2018 - 31/05/2020

NO

01/10/2018

Institut Català de la Salut

Conveni de col.laboració docent per a la formació
d'especialistes en medicina familiar i comunitària

ASSIR Mataró-Maresme en el CAP Ronda Prim, formarà part com
a Dispositiu Docent Associat a la Unitat Docent de Medicina
familiar i comunitària del CSdM

01/10/2018 - 01/10/2022

NO

12/11/2018

Escola Universitària d'Infermeria i
Teràpia Ocupacional de Terrassa

Addenda al conveni marc per a la realització de les
pràctiques del curs de formació continuada per als
professionals avaluadors del SEVAD

CSdM facilitarà que es puguin realitzar pràctiques en el SEVAD

12/11/2018 - 04/04/2019

NO

