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2ª Convocatòria de Casos del Observatori 
de la Cooperació PublicoPrivada en les 
Polítiques Sanitàries i Socials 

Antecedents  
L’Observatori de la Cooperació Publicoprivada en les Polítiques Sanitàries i Socials 
(Observatori) és el resultat de la unió de forces entre ESADE i La Unió per donar a 
conèixer experiències de Cooperació Publicoprivada (CPP) a Catalunya, en els àmbits 
sanitaris i socials. 

L’any 2009 es van recollir tres experiències de CPP que il·lustraven els aprenentatges i 
canvis de cultura que s’estan donant en aquest camp. Aquestes experiències s’han 
publicat en un “Relat PARTNERS”. 

Per seguir amb la dinàmica positiva que es va encetar l’any passat, aquest any 
l’Observatori ofereix a les entitats sanitàries i socials la plataforma per posar en valor les 
experiències de CPP en el sector. La diversitat de modalitats i de casos contribuirà a 
millorar el coneixement i la gestió aplicada de la CPP en un sector clau del creixement 
econòmic i social on la CPP aporta valor en la gestió d’un bé públic.  

Objecte de la convocatòria: quines experiències i 
casos busquem 
Sintèticament, la convocatòria busca casos on actors privats contribueixin a crear valor 
públic en el sector sanitari i social. Aquesta definició intencionadament oberta de la CPP 
pot incloure, entre d’altres: 

� Partenariats entre entitats sanitàries i socials, i empreses de béns i serveis que 
aporten innovació sistèmica, fruït d’una externalització o de l’aplicació concreta 
d’un bé o un servei  

� El finançament privat de la inversió pública: un actor privat finança un equipament 
públic a canvi de la compra de serveis de manteniment, la concessió dels drets 
d’explotació o la subcontractació de la producció del servei públic. 

� Les aliances interorganitzatives entre agents públics i privats que poden adoptar  
formalment modalitats diferents i que són d'acció cooperativa, tot mantenint la 
independència entre ells, amb la finalitat d’optimitzar recursos, expertesa 
professional, contínuum assistencial.  

� Cooperació vinculada específicament a la recerca i al coneixement: cooperació 
d’organitzacions productores amb universitats i creació de spin-off privats. 
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Selecció de propostes 
La selecció de propostes la durà a terme un comitè mixt entre La Unió i ESADE, format 
per Albert Serra, Manel Peiró i Angel Saz d’ESADE i Roser Fernández de La Unió. 

Data de termini i propostes 
Per a poder ser seleccionats com a cas a estudiar en aquesta convocatoria, caldrà fer 
arribar a la adreça següent – angel.saz@esade.edu – el formulari de sol·licitud que 
segueix, degudament omplert, abans del dia 26 de febrer. 
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Formulari de sol�licitud  

  

 

Característiques de la Cooperació PublicoPrivada 

Parts implicades  

 

Tipus  de la cooperació  

Inici de la cooperació  

Recursos implicats  

Breu descripció dels 
objectius establerts 

 

 

 

 

Resultats obtinguts  

 

 

 

 

¿Perquè considera que es 
una experiència 
interessant? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte 

Persona/es de contacte  

Organització  

Càrrec  

Telèfon/s  

Adreça-e  

  


