
Data Conveni Entitats signants Títol Objecte del conveni Vigència Impacte econòmic Import 2022

16/09/2002

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE TREBALL SOCIAL DE LA

UNIVERSITAT DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA 

Conveni de Pràctiques Curriculars en Empreses i

Institucions

L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques

acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona, a

través d'entitats col•laboradores, com ara empreses i institucions.

Prorrogable anualment No

01/10/2003

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI DE

GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA - FUNDACIÓ CLÍNIC

- IDIBAPS - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA -GESCLÍNIC -

BARNACLINIC - TRANSPLANT SERVICES

FOUNDATION 

Acta de constitució del Servei de Prevenció Mancomunat
Constituir el Servei de Prevenció Mancomunat de les entitats a les

quals representen.
Durada indefinida Si Veure addendes

19/11/2005

DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE

CATALUNYA - HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA -

UNIVERSITAT POMPEU FABRA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA 

Conveni de Col•laboració entre el Departament de Salut de

la Generalitat de Catalunya, l'Hospital Clínic i Provincial de

Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra per la

constitució i desenvolupament d'una unitat docent de

Medicina Preventiva i Salut Pública a la Comunitat

Autònoma de Catalunya.

L'objecte d'aquest Conveni és la constitució i desenvolupament d'una

Unitat Docent per impartir el programa oficial de l'especialitat de

Medicina Preventiva i Salut Pública pel sistema de residència, amb la

finalitat de sol•licitar l'acreditació d'aquesta Unitat pel Ministeri de

Sanitat i Consum.

Prorrogable automàticament No

10/07/2008

CONSORCI INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA

AUGUST PI I SUNYER (IDIBAPS) - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci Institut

d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i el

Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra 

L'objecte del present conveni de col·laboració és establir formes

d'actuació coordinada en l'aprofitament de recursos respectius.

Ambdues institucions posaran en marxa els instruments que siguin

adients per constituir esquemes de cooperació i col·laboració entre els

grups i investigadors amb l'objectiu de promoure la investigació

translacional i cooperativa.

Durada indefinida No

09/07/2009
DEPARTAMENT DE SALUT - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni tipus per implantar la Història Clínica Compartida

a Catalunya (HCCC).

L'objecte del present conveni és regular l'establiment, la gestió i l'accés

al sistema de la HCCC, d'acord amb la llei 21/2000. 
Durada indefinida No

25/05/2010

SEM (SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, S.A.) -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de Col•laboració entre l'Empresa Pública Sistema

d'Emergències Mèdiques, S.A. i el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la Formació

d'Especialistes en Ciències de la Salut. 

Constitueix l'objecte del present conveni regular la col•laboració entre la

Unitat Docent Clínic-Maternitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques

per a la formació pràctica dels MIR de l'especialitat de Medicina

Familiar i Comunitària.                                   

Durada indefinida No

12/04/2011

SEM (SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, S.A.) -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Acord de Modificació del Conveni de col•laboració entre

l'Empresa Pública Sistema d'Emergències Mèdiques, S.A. i

el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra

per a la Formació d'Especialistes en Ciències de la Salut. 

L'objecte d'aquest acord és modificar el conveni subscrit entre les parts

el dia 25/05/2010, ampliant el seu objecte als residents de l'especialitat

d'Infermeria Familiar i Comunitària, per tal que puguin realitzar la

formació pràctica en l'activitat assistencial i de patologia

medicoquirúrgica de caràcter urgent a les unitats del SEM.

Durada indefinida No

25/05/2011
CATSALUT - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni amb el Catsalut per a la utilització de l'immoble

situat al carrer Comte Borrell per tal que s'hi prestin els

serveis d'atenció primària.

Conveni amb el Catsalut per a la utilització de 2.209,16 m2 ubicats al

immoble situat al carrer Comte Borrell 305, amb les condiciones

assenyalades en aquest conveni, destinat a la prestació de serveis de

salut.

Durant el termini del contracte de prestació de 

serveis
Si 27.000,00

01/03/2012

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni per a l'accés al sistema de recepta electrònica

mitjançant els sistemes d'informació d'una entitat diferent a

l'entitat contractant del professional.

Emissió de credencials a professionals que formen part d'equips

gestionats per l'Hospital Clínic de Barcelona els quals accedeixen al

sistema de Recepta Electrònica mitjançant els sistemes d'informació de

CAPSBE.

Vigència indefinida No

08/05/2012

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col•laboració entre l'Agència de Salut Pública

de Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra per a la Formació d'Especialistes en

Ciències de la Salut.

Constitueix l'objecte del present conveni regular la col•laboració entre la

Unitat Docent Multiprofessional Clínic-Maternitat i l'Agència de Salut

Pública de Barcelona.

Durada indefinida No

27/12/2012

IMSS (INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE

BARCELONA) - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni per establir el repartiment de les despeses en els

elements comuns de l'immoble situat al carrer Comte

Borrell 305.

L'objecte d'aquest conveni és establir les normes de repartiment de les

despeses en els elements comuns de l'immoble situat al c. Comte

Borrell, núm. 305 de Barcelona, d'acord amb els respectius coeficients

de participació. 

Segons Conveni subscrit amb el CatSalut o si 

qualsevol de les dues entitats deixa d'utilitzar 

l'immoble

Si 26.143,89

28/01/2013

FUNDACIÓ CLINIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col•laboració entre la Fundació Clínic per a la

Recerca Biomèdica i el Consorci d'Atenció Primària de

Salut Barcelona Esquerra.

L'objectiu fonamental d'aquest conveni és establir una col•laboració en

el qual sigui possible desenvolupar, conjuntament o de forma

coordinada, programes i activitats encaminades a promoure la recerca

clínica, epidemiològica i en serveis sanitaris.

Prorrogable automàticament No

17/06/2013 FUNDACIÓ FACTOR HUMÀ Manifest Factor Humà.

Adhesió del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra

al Manifest Factor Humà de les empreses compromeses amb el valor

de les persones.  

Indefinit No

23/12/2013

PARC SANITARI PERE VIRGILI - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA 

Acord de col•laboració assistencial entre el Parc Sanitari

Pere Virgili i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

Acord per l'atenció a pacients: transició directe des del domicili a

l'Hospital Pere Virgili i continuïtat assistencial a l'alta (Pre-alt).
Durada indefinida No
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20/02/2015

UNIVERSITAT DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de Cooperació Educativa de Pràctiques

Acadèmiques Externes dels Estudiants de la Universitat de

Barcelona en Entitats Col•laboradores. Conveni de

pràctiques núm. 218.

L'objecte d'aquest conveni és el desenvolupament de pràctiques

acadèmiques externes d'estudiants de la Universitat de Barcelona, a

través d'entitats col•laboradores, com ara empreses, institucions i

entitats públiques i privades.

Curs acadèmic, renovable automàticament No

20/04/2015

FUNDACIÓ HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE

L'EIXAMPLE 

Conveni de col•laboració entre la Fundació Hospital de

Nens de Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de

Salut Barcelona Esquerra. 

En virtut del present Conveni, la Fundació Hospital de Nens de

Barcelona, dintre del marc del programa estratègic denominat "Créixer

sense créixer" oferirà assistència a nens i nenes derivats del Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra que es trobin en

situació de vulnerabilitat sociosanitària i que compleixin els requisits del

present document.

Prorrogable anualment No

08/07/2015

DEPARTAMENT DE SALUT - CATSALUT - ENTITATS

PROVEÏDORES DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT DE

CATALUNYA 

Acord marc entre el Departament de Salut, el Catsalut i

Entitats proveïdores del Sistema Públic de Salut de

Catalunya regulador de la fase inicial del Projecte

"COMSALUT. COMUNITAT I SALUT: ATENCIÓ

PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA", per establir les bases

estratègiques i contractuals del seu desenvolupament en

determinades ABS del territori.

El present acord marc té per objecte establir les línies d'actuació

necessàries per operativitzar la implantació del projecte COMSALUT,

impulsat per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de

Salut i del Catsalut.

Indefinit No

10/07/2015

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni específic de col•laboració entre l'Hospital Clínic de

Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra per a la Formació Sanitària

Especialitzada en Geriatria i Infermeria Geriàtrica.

L'objecte d'aquest Conveni és definir els termes de col•laboració entre

l'Hospital Clínic de Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra al programa docent d'ambdues institucions,

mitjançant la regularització dels Programes de Rotació per a la

formació sanitària especialitzada en Geriatria i Infermeria Geriàtrica.

Prorrogable tàcitament No

30/07/2015

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA 

Conveni de col•laboració entre l'Institut Català de la Salut i

el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra

per a la utilització de l'ECAP.

El present conveni té per objecte la regulació de la relació entre les

parts signatàries quant a la implantació i utilització de l'eina ECAP per

part dels dispositius d'atenció primària gestionats pel CAPSBE.

Prorrogable anualment No

28/09/2015
FUNDACIÓ BLANQUERNA - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA 

Conveni de cooperació educativa entre la Fundació

Blanquerna i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques

acadèmiques externes dels estudiants de la Facultat de Ciències de la

Salut Blanquerna, en els equipaments del CAPSBE.

Prorrogable anualment No

07/10/2015

CENTRE HOSPITALARI SANT JOAN DE DÉU -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA 

Conveni de col·laboració docent entre el Centre Hospitalari

Sant Joan de Déu i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra per a la Formació d'Especialistes en

Ciències de la Salut.

L'objecte del present conveni de col·laboració entre l'HSJD i el

CAPSBE és la formació de residents en base a rotacions sistemàtiques

i periòdiques que es realitzaran d'acord als punts aprovats per les

respectives comissions de docència.

Prorrogable tàcitament No

28/10/2015

ENTITATS PARTICIPADES PEL CATSALUT I LA

GENERALITAT DE CATALUNYA AL SECTOR DE LA

SALUT

Conveni Marc de col•laboració entre les entitats

participades 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.

L'objecte del present Conveni marc és constituir una aliança de

col.laboració estable en matèria de compra conjunta entre les entitats

participants que els permeti aplicar estratègies de contractació pública

agregada. La seva prioritat és establir els mecanismes adients per tal

que puguin licitar de manera conjunta els subministraments i serveis

necessaris per al seu funcionament i el compliment dels seus objectius

particulars dins el sistema públic de salut, amb prou flexibilitat per

respondre a les seves necessitats i amb ple respecte a l'escenari

normatiu vigent.

Vigència indefinida No

01/01/2016
FUNDACIÓ UNIÓ - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Protocol d'adhesió al CODI TIPUS DE LA UNIÓ

CATALANA D'HOSPITALS.

Quota de seguiment anual del Codi Tipus de La Unió destinada a

mantenir l'estructura i el funcionament del Codi Tipus per a donar el

corresponent servei a les entitats adherides.

Vigència indefinida Si 1.119,06

15/04/2016

ICS (CENTRES D'URGÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

L'ÀMBIT D'ATENCIÓ PRIMÀRIA BARCELONA CIUTAT) -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració docent entre l'ICS (Centres

d'Urgència d'Atenció Primària de l'Àmbit d'Atenció Primària

Barcelona Ciutat) i CAPSBE, per a la formació

d'especialistes en ciències de la salut.

Els centres dels CUAP de l'Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat

de l'ICS col.laboran com a Institució Docent associada a la Unitat

Docent d'Atenció Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària

Clínic-Maternitat, per a la formació de residents en l'especialitat/s de

Medicina i Infermeria de Família i Comunitària.

Prorrogable tàcitament No

19/10/2016

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Encàrrec de Gestió que formalitza l'Hospital Clínic de

Barcelona (HCB) i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

de Barcelona Esquerra (CAPSBE)

Mitjançant el present encàrrec de gestió, l'HCB encomana al CAPSBE

com mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Generalitat i en el

marc del programa docent d'ambdós consorcis, dur a terme les

activitats integrants dels programes de rotació adreçats als residents de

l'HCB que hagin de realitzar la rotació obligatòria per Atenció Primària,

en qualsevol dels centres d'atenció primària que gestiona el CAPSBE. 

4 anys, prorrogables per 4 anys més No

20/02/2018

COL.LEGI OFICIAL D'INFERMERES I INFERMERS DE

BARCELONA - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni Marc de Col.laboració entre el Col.legi Oficial

d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE).

L'objecte del present conveni és establir la col.laboració i creació

d'aliances entre CAPSBE i Infermera Virtual (COIB) amb l'objectiu

comú d'impulsar el portal i els continguts de la Infermera Virtual, creada

pel COIB.

Prorrogable tàcitament No
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08/06/2018

CONSORCI SANITARI DE BARCELONA - HOSPITAL

CLÍNIC DE BARCELONA - HOSPITAL UNIVERSITARI

SAGRAT COR - HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ -

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - EAP POBLE SEC

SLP - VALLPLASA ATENCIÓ PRIMÀRIA SLP - EAP

SARRIÀ SLP - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Aliança estratègica entre el Consorci Sanitari de Barcelona

i els diferents proveïdors de l'Àrea Integral de Salut de

Barcelona Esquerra en relació a la reforma d'atenció

especialitzada 

L'objectiu del present Conveni Marc és coordinar les relacions de

col.laboració entre les institucions i entitats definides en aquest

document en matèria assistencial, docència i formació, especialment

pel que respecta a l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra

(AISBE) així com els drets, deures i responsabilitats legals entre les

parts derivades d'aquestes activitats, en tots aquells aspectes que

tinguin relació amb els professionals i amb les instal.lacions i

equipaments a utilitzar per aquests.

1 any prorrogable automàticament fins a un 

màxim de 4 anys
No

25/06/2018

INSTITUT NACIONAL D'EDUCACIÓ FÍSICA DE

CATALUNYA (INEFC) - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de cooperació educativa entre l'Institut Nacional

d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la

realització de pràctiques acadèmiques externes

d'estudiants de l'INEFC.

L'objecte d'aquest conveni és la realització de pràctiques externes

d'alumnes de l'INEFC matriculats en el Grau en Ciències de l'activitat

física i l'esport o en qualsevol dels Màsters que oferti l'INEFC.

Prorrogable automàticament per períodes 

d'un curs acadèmic
No

06/09/2018

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (GERÈNCIA

TERRITORIAL BARCELONA) - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni Marc de col.laboració en formació continuada i

reciclatge professional entre l'Institut Català de la Salut

(Gerència Territorial Barcelona) i el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra.

L'objecte d'aquest acord marc es centra en la col.laboració en matèria

de formació continuada i reciclatge formatiu dels seus professionals

sanitaris entre l'ICS (Gerència Territorial de Barcelona) i el CAPSBE

amb la finalitat d'ampliar i actualitzar els seus coneixements així com la

seva pràctica profesional i aconseguir una millora en l'exercici de la

seva professió.

05/09/2022 No

03/12/2018

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI DE

GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA - BARNACLINIC -

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA -

IDIBAPS - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA - ISGLOBAL

Actualització de l'acta constitució del Servei de Prevenció

de Riscos Laborals Propi Mancomunat.

Actualitzar amb efectes del dia 20 d'octubre de 2017 el serveis de

prevenció de riscos Laborals Propi Mancomunat de les entitats que

compareixen.

Durada indefinida Si 45.627,24

08/01/2019

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de cessió d'ús entre l'Hospital Clínic de Barcelona

i el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona

Esquerra

CAPSBE cedeix de forma temporal i gratuïta a l'HCB l'ús dels

equipaments i utillatge pel servei d'Otorrinolaringologia.
Cessió d'un any, prorrogable per un altre any No

03/05/2019

GERÈNCIA TERRITORIAL DE LA CATALUNYA

CENTRAL (ICS) - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració docent entre la Gerència

Territorial de la Catalunya Central i el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la formació

d'especialistes en ciències de la salut.

Els centres rurals d'Atenció Primària de la Gerència Territorial de

Catalunya Central col.laboraran com a Institució Docent associada a la

Unitat Docent d'Atenció Multiprofessional d'Atenció Familiar i

Comunitària Clínic-Maternitat per a la formació de residents en

l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària.

4 anys, prorrogable per un període de fins a 4 

anys addicionals 
No

13/05/2019

ASOCIACIÓN CENTRE D'HIGIENE MENTAL LES CORTS

DE BARCELONA - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre l'Asociación Centre

d'Higiene Mental Les Corts de Barcelona i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la

formació d'especialistes en ciències de la salut.

Els centres de l'Asociación Centre d'Higiene Mental Les Corts

col.laboraran com a Institució Docent associada a la Unitat Docent

d'Atenció Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic-

Maternitat per a la formació de residents en l'especialitat de Medicina i

Infermeria de Familia i Comunitària. 

Durada indefinida No

13/05/2019
HOSPITAL PLATÓ - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre l'Hospital Plató i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la

formació d'especialistes en ciències de la salut.

L'Hospital Plató col.laborarà com a Institució Docent associada a la

Unitat Docent d'Atenció Multiprofessional d'Atenció Familiar i

Comunitària Clínic-Maternitat per a la formació de residents en

l'especialitat de Medicina i Infermeria de Familia i Comunitària.

Durada indefinida No

13/05/2019

CENTRE D'ATENCIÓ PEDIATRICA INTEGRAL

BARCELONA ESQUERRA (CAPIBE) - UNITAT DOCENT

MULTIPROFESSIONAL D'ATENCIÓ FAMILIAR I

COMUNITÀRIA CLÍNIC-MATERNITAT GESTIONADA

PEL CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Acord de col.laboració docent en formació sanitària

especialitzada

L'objecte d'aquest acord és la col.laboració en la formació de residents

a Pediatria.
Durada indefinida No

30/05/2019

CONSORCI DE GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci de Gestió

Corporació Sanitària i el Consorci d'Atenció Primària de

Salut Barcelona Esquerra per a la cessió d'ús d'espais i

prestacions relacionades.

El Consorci de Gestió Corporació Sanitària cedeix i posa a disposició

del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra els espais

necessaris d'ubicar-hi el Centre d'Atenció Primària Les Corts.

31/12/2020, prorrogable per períodes anuals 

amb un màxim de 4 anys
Si Veure conveni

27/06/2019

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (GERÈNCIA

TERRITORIAL BARCELONA) - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Annex 1 al Conveni de col.laboració per a formació

continuada i reciclatge professional entre l'Institut Català de

la Salut (Gerència Territorial Barcelona) i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra.

Pla d'activitats formatives sobre el maneig i gestió de l'atenció a

persones amb úlceres en extremitat inferior
05/09/2022 Si 5.040,00

24/07/2019

CONSORCI SANITARI DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci Sanitari de

Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

L'objecte del present conveni és establir el marc de col.laboració entre

les institucions signants per tal de determinar la forma i els terminis per

a l'execució de les actuacions incloses en el Pla de Confort i Resolució

elaborat pel CatSalut, respecte del CAP que gestiona el CAPSBE.   

1 any, podent ser prorrogat per un període 

d'igual durada
Si 55.000,00



Data Conveni Entitats signants Títol Objecte del conveni Vigència Impacte econòmic Import 2022

19/12/2019

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre l'Hospital Clínic de

Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

L'objecte del present Conveni Marc es fixar els termes generals

d'aplicació a les relacions patrimonials o funcionals entre l'Hospital

Clínic de Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona

Esquerra.  

31/12/2022, prorrogable quatre anys Si Veure addendes

19/12/2019

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

ADDENDES al Conveni Marc entre l'Hospital Clínic de

Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

Addendes que regulen la Prestació de Serveis Assistencials, Cessió

d'Espais, Subministrament de Bens Fungibles i Serveis Corporatius. 
31/12/2022, prorrogable quatre anys Si Veure addendes

13/01/2021

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA - HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

Conveni marc de col•laboració en Pediatria entre l'Institut

Català de la Salut, el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra i l'Hospital de Sant Joan de Déu per

l'establiment en l'assistència, la formació, la docència i la

recerca en atenció pediàtrica.

L'objecte d'aquest conveni és l'establiment d'un marc general per a la

col•laboració de les tres entitats signants en l'assistència, la formació,

la docència i la recerca en Atenció Pediàtrica, per tal de millorar el

servei d'atenció pediàtrica que les tres institucions presten als

ciutadans i usuaris del sistema públic de salut en l'àmbit comú del

Sector Sanitari de Les Corts, Sants-Montjuïc i Sarria-Sant Gervasi, en

la línia marcada pel Pla de Salut de Catalunya i les directrius del

Departament de Salut, i fer-ho de la forma més eficaç possible,

coordinant i racionalitzant l'ús dels recursos existents.

4 anys Si Veure addendes

13/01/2021

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA - HOSPITAL DE SANT JOAN DE DÉU

ADDENDA I al conveni marc entre l'Institut Català de la

Salut, el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona

Esquerra i l'Hospital Sant Joan de Déu per regular la

utilització de les seves infraestructures ubicades al carrer

Numància, 7.

L'objecte del protocol és regular la utilització de les infraestructures

ubicades al carrer Numància, 7.
31/12/2021 Si Veure addendes

13/01/2021

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - HOSPITAL SANT

JOAN DE DÉU - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

ADDENDA II al conveni marc entre l'Institut Català de la

Salut, el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona

Esquerra i l'Hospital Sant Joan de Déu per regular les

condicions en les que els professionals de les respectives

parts podran realitzar activitats formatives.

L'objecte del protocol és regular les condicions en les que els

professionals de les respectives Parts podran realitzar activitats

formatives a les diferents unitats assistencials del CAPIBE.

4 anys No

27/05/2021

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA  

Conveni de Cooperació Educativa signat entre el Consorci

Mar Parc de Salut de Barcelona i el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la realització

de la formació en centres de treball de l'alumnat de l'Institut

Bonanova de Formació Professional.

L'objecte del present conveni marc de cooperació és establir els termes

que han de regir la col.laboració entre el CAPSBE i l'Institut Bonanova

per a acollir alumnes en pràctiques de Formació Professional de grau

mitjà i grau superior.

4 anys, prorrogable per quatre anys 

addicionals 
No

15/07/2021

ESCOLA UNIVERSITARIA D'INFERMERIA I

FISIOTERÀPIA GIMBERNAT - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA  

Conveni de cooperació educativa per a la realització de

pràctiques externes de l'escola universitaria d'infermeria i

fisioteràpia Gimbernat.

L'objecte d'aquest conveni és establir la realització de pràctiques

acadèmiques externes - no retribuïdes - per part dels estudiants de

l'Escola, en els centres de treball de l'entitat col.laboradora.

Del 15/07/2021 fins a finalització del curs 

acadèmic, prorrogant-se per cada curs 

acadèmic successiu.

No

30/07/2021

CONSORCI SANITARI DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Addenda al conveni de col.laboració entre el Consorci

Sanitari de Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de

Salut Barcelona Esquerra

L'objecte de l'addenda és la pròrroga pel període d'un any del conveni

de col.laboració entre el Consorci Sanitari de Barcelona i l'entitat

CAPSBE, subscrit el 24 de juliol de 2019.

24/07/2022 No

21/12/2021

CONSORCI SANITARI DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci Sanitari de

Barcelona i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra.

L'objecte d'aquest conveni és establir el marc de col.laboració entre les

institucions signants per tal de determinar la forma, els terminis per a

l'execució, la justificació i el pagament de les actuacions d'adaptació

dels espais i l'adquisició de l'equipament sanitari i del mobiliari clínic i

d'oficina dels centres vacunals.

1 any, podent ser prorrogat per un període 

d'igual durada
Si 90.437,02

30/12/2021

FUNDACIÓ INSTITUT UNIVERSITARI PER A LA

RECERCA A L'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT JORDI

GOL I GURINA - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni entre el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra i la Fundació Institut Universitari per a

la recerca a l'atenció primària de salut Jordi Gol i Gurina

per a la promoció de la intensificació de l'activitat

investigadora de professionals d'infermeria, llevadoria,

fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i optometria,

podologia i protètica dental de les institucions del sistema

nacional de salut.

L'objectiu del present Conveni és la col.laboració entre les parts,

destinada a promoure la intensificació de professionals de la salut:

Modalitat d'Infermeria, llevadoria, fisioteràpia, dietètica i nutrició, òptica i

optometria, podologia i protètica dental, contribuint així a fomentar la

salut i el benestar de la ciutadania de Catalunya, així com desenvolupar

els aspectes preventius, diagnòstics, curatius, rehabilitadors i pal.liatius

de les malalties.

Fins a la finalització de les actuacions del 

programa d'intensificació (31.12.2022)
Si 54.319,61

01/01/2022

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Pròrroga per a l'any 2022 de l'ADDENDA I del conveni

marc entre l'Institut Català de la Salut, el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i l'Hospital Sant Joan

de Déu per regular la utilització de les infraestructures

ubicades al carrer Numància, 7.

Prorrogar el document per regular la utilització de les infraestructures

ubicades al carrer Numància, 7.
31/12/2022 Si Veure addendes



Data Conveni Entitats signants Títol Objecte del conveni Vigència Impacte econòmic Import 2022

11/02/2022
EAP SARRIÀ SLP - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i EAP Sarrià SLP per

a l’execució de la campanya de vacunació destinada al

control de la Covid-19 en els centres de vacunació

poblacional tipus B i C, en el marc del sistema públic de

salut Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una aliança estratègica

entre les entitats proveïdores de serveis públics de salut, amb la

finalitat de donar la millor resposta a la ciutadania en la campanya de

vacunació contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, mitjançant la

mobilització dels recursos dels centres i serveis assistencials que

integren el SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió assistencial

d’aquests centres i, en conseqüència, enfocar el Sistema públic de

salut cap a una millora en l’atenció de la salut en tots els seus

continguts.

1 any, podent-se prorrogar per períodes d’un 

any, fins a un màxim total de quatre
Si Veure conveni

15/02/2022

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Pròrroga a la col.laboració entre el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i l'Hospital Clínic de

Barcelona sobre programes de rotació de residents.

Prorrogar el document per regular la col.laboració en els programes de

rotació adreçats als residents de l'HCB que hagin de realitzar la rotació

obligatòria per Atenció Primària formalitzat en data 19 d'octubre de

2016, en els mateixos termes i condicions que consten al citat

document.

19/10/2024 No

16/02/2022

DEPARTAMENT DE SALUT- INSTITUT CATALÀ DE LA

SALUT - ENTITATS TITULARS DE LES UNITATS

DOCENTS MULTIPROFESSIONALS D'ATENCIÓ

FAMILIAR I COMUNITÀRIA - UNITATS DOCENTS DE

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA 

Conveni de col.laboració docent entre el Departament de

Salut, l'Institut Català de la Salut, les Entitats titulars de les

Unitats Docents Multiprofessionals d'Atenció Familiar i

Comunitària i les Unitats Docents de Medicina Familiar i

Comunitària de Catalunya per a la formació de metges

especialistes de medicina familiar i comunitària.

L'objecte del present conveni és acordar que l'Institut Català

d'Avaluacions Médiques, com a centre acreditat com a dispositiu

docent de referència a Catalunya de l'especialitat de medicina familiar i

comunitària en matèria d'incapacitat laboral, ha d'acollir el personal

mèdic intern resident d'aquesta especialitat de tercer o quart any per

formar-lo en la valoració i gestió de les incapacitats laborals.

31/12/2024 No

16/02/2022

CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA  

Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i l’entitat Consorci

Mar Parc de Salut de Barcelona per a l’execució de la

campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19

en els centres de vacunació poblacional tipus B i C, en el

marc del sistema públic de salut Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una aliança estratègica

entre les entitats proveïdores de serveis públics de salut, amb la

finalitat de donar la millor resposta a la ciutadania en la campanya de

vacunació contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, mitjançant la

mobilització dels recursos dels centres i serveis assistencials que

integren el SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió assistencial

d’aquests centres i, en conseqüència, enfocar el Sistema públic de

salut cap a una millora en l’atenció de la salut en tots els seus

continguts.

1 any, podent-se prorrogar per períodes d’un 

any, fins a un màxim total de quatre
Si Veure conveni

16/02/2022

FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA  

Conveni de col·laboració entre el Consorci d’Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i la Fundació Institut

Guttmann per a l’execució de la campanya de vacunació

destinada al control de la Covid-19 en els centres de

vacunació poblacional tipus B i C, en el marc del sistema

públic de salut Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una aliança estratègica

entre les entitats proveïdores de serveis públics de salut, amb la

finalitat de donar la millor resposta a la ciutadania en la campanya de

vacunació contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, mitjançant la

mobilització dels recursos dels centres i serveis assistencials que

integren el SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió assistencial

d’aquests centres i, en conseqüència, enfocar el Sistema públic de

salut cap a una millora en l’atenció de la salut en tots els seus

continguts.

1 any, podent-se prorrogar per períodes d’un 

any, fins a un màxim total de quatre
Si Veure conveni

28/02/2022

CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIÓ SOCIAL DE

CATALUNYA - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci de Salut i Social

de Catalunya i el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra

L'objecte d'aquest conveni és formalitzar el compromís de participació

de les entitats associades al CSC en el hub iNexeCSC "identificant

necessitats, co-creant solucions innovadores" i assolir els objectius que

s'estableixin en la citada iniciativa.

1 any, prorrogable anualment No

21/03/2022

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (GERÈNCIA

TERRITORIAL BARCELONA) - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni entre l'Institut Català de la Salut (Gerència

Territorial Barcelona) i el Consorci d'Atenció Primària de

Salut Barcelona Esquerra per a la col.laboració assistencial

en el CAPIBE

L'objecte del present conveni és l'optimització de recursos del CAPIBE.

Les entitats signants CAPSBE i ICS GT BCN es comprometen a

col.laborar a nivell assistencial en l'atenció a la població pediàtrica

primària que integra el CAPIBE. Aquesta col.laboració es pot fer

extensiva a altres professionals del CAPIBE, en cas de necessitat i

sempre amb les mateixes condicions que s'estableixen en aquest

conveni.

4 anys Si Preu hora

06/04/2022

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA - FUNDACIÓ

CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA - INSTITUT

D'INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I

SUNYER - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE

SALUT BARCELONA ESQUERRA - BARNACLINIC -

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL

BARCELONA - CONSORCI DE GESTIÓ CORPORACIÓ

SANITÀRIA

Acord Multilateral de Prestació de Serveis entre Entitats

amb Accés a Dades Personals.

Acord multilateral de prestació de serveis entre entitats amb accés a

dades personals. L'encarregat del tractament es compromet a portar a

terme les activitats de tractament que siguin necessàries per al

desenvolupament de les seves activitats en el marc d'aquesta Aliança.

4 anys, prorrogable tàcitament per períodes 

anuals si les Parts no expressen el contrari.
No



Data Conveni Entitats signants Títol Objecte del conveni Vigència Impacte econòmic Import 2022

06/04/2022

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la Salut i

Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra

per a l’execució de la campanya de vacunació destinada al

control de la Covid-19 en els centres de vacunació

poblacional tipus B i C, en el marc del sistema públic de

salut Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una aliança estratègica

entre les entitats proveïdores de serveis públics de salut, amb la

finalitat de donar la millor resposta a la ciutadania en la campanya de

vacunació contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, mitjançant la

mobilització dels recursos dels centres i serveis assistencials que

integren el SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió assistencial

d’aquests centres i, en conseqüència, enfocar el Sistema públic de

salut cap a una millora en l’atenció de la salut en tots els seus

continguts.

4 anys, prorrogable de forma anual Si Veure conveni

20/04/2022

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i l'Hospital Sant Joan

de Déu de Barcelona per a la compensació de les

despeses derivades de la realització de proves PCR per

diagnosticar la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 en

l'àmbit comunitari durant la pandèmia.

L’objecte del present conveni és l’establiment de les condicions per les

quals l’HSJD compensarà al CAPSBE pels conceptes d’extracció de la

mostra i transport, corresponents a les proves PCR sol·licitades pel

CAPSBE i analitzades al laboratori de l’HSJD.

4 anys, prorrogable de forma anual Si Veure conveni

26/04/2022

HOSPITAL SANT JOAN DE DEU DE BARCELONA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Atenció

Primària de Salut Barcelona Esquerra i l’Hospital Sant Joan

de Déu per a l’execució de la campanya de vacunació

destinada al control de la Covid-19 en els centres de

vacunació poblacional tipus B i C, en el marc del sistema

públic de salut Catalunya.

L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’una aliança estratègica

entre les entitats proveïdores de serveis públics de salut, amb la

finalitat de donar la millor resposta a la ciutadania en la campanya de

vacunació contra la Covid-19 desenvolupada a Catalunya, mitjançant la

mobilització dels recursos dels centres i serveis assistencials que

integren el SISCAT, i alhora poder relaxar la pressió assistencial

d’aquests centres i, en conseqüència, enfocar el Sistema públic de

salut cap a una millora en l’atenció de la salut en tots els seus

continguts.

4 anys, prorrogable de forma anual Si Veure conveni

08/06/2022

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUD GLOBAL

BARCELONA (ISGlobal) - CONSORCI D'ATENCIÓ

PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Acord marc entre el Consorci d'Atenció Primària de Salut

Barcelona Esquerra i la Fundació Privada Institut de Salut

Global Barcelona

L'objecte d'aquest acord és establir el marc de col.laboració entre el

Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra i la Fundació

Privada Institut de Salut Global Barcelona, en aquells aspectes que

siguin d'interès comú d'acord amb les finalitats respectives d'ambdues

entitats. Les àrees de col.laboració d'aquest acord seran aquelles

relacionades amb la salut global, en especial la recerca, transferència i

formació en salut i migració. 

5 anys, prorrogable 5 anys addicionals No

01/07/2022

ARAN SALUT, SERVICIS ASSISTENCIAUS INTEGRATS,

S.L. (ARANSALUT) - CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA

DE SALUT BARCELONA ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre ARANSALUT i el Consorci

d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra per a la

redefinició del projecte d'Atenció Primària de l'Aran.

El present acord de col.laboració té per objecte l'execució d'un Pla de

redefinició i desenvolupament del projecte d'Atenció Primària per l'Aran. 
1 any, ampliable 12 mesos  Si Veure conveni

05/07/2022

CONSORCI DE GESTIÓ CORPORACIÓ SANITÀRIA -

CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

BARCELONA ESQUERRA

Pròrroga al Conveni de col.laboració entre el Consorci de

Gestió Corporació Sanitària i el Consorci d'Atenció Primària

de Salut Barcelona Esquerra per a la cessió d'ús d'espais i

prestacions relacionades.

El Consorci de Gestió Corporació Sanitària cedeix i posa a disposició

del Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra els espais

necessaris d'ubicar-hi el Centre d'Atenció Primària Les Corts.

31/12/2022 Si 35.550,00

01/08/2022

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA - FUNDACIÓ

PRIVADA AMICS DE LA GENT GRAN - CONSORCI

D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT BARCELONA

ESQUERRA

Conveni de col.laboració entre l'Hospital Clínic de

Barcelona, la Fundació Privada Amigos de los Mayores/

Amics de la Gent Gran/ Amics de la Gent Major i el

Consorci  d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra 

L'objecte d'aquest conveni és la derivació a la Fundació Privada Amics

de la Gent Gran de persones grans en situació de soledat, detectades

a través dels professionals de l'Hospital.  

31/07/2023, prorrogable 4 anys No


