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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2914/2020, de 16 de novembre, per la qual es dona publicitat al concert entre el
Departament de Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la
col·laboració docent i de recerca.
Atès que el Departament de Salut, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra
han signat en data 23 de setembre de 2020 un concert entre ambdues institucions sanitàries i la Universitat
per a la col·laboració docent i de recerca, el qual ha estat aprovat prèviament pel Consell Social de la
Universitat, conforme preveu l'article 88 f) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i per
l'òrgan competent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona;
De conformitat amb el que disposen l'article 105 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, en relació
amb l'article 4, base general segona, punt 3, del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel qual s'estableixen
les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries, i les seves
modificacions posteriors;
Vist el que disposa l'article 108.1, en relació amb l'article 112, de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel que fa a les característiques
generals dels convenis, independentment de la denominació dels instruments que els continguin, i l'eficàcia i
publicitat d'aquests;
D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern,

Resolc:

Donar publicitat al concert per a la col·laboració docent i de recerca entre el Departament de Salut, el Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra que es transcriu annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 16 de novembre de 2020

Marc Ramentol Sintas
Secretari general

Annex
CONCERT ENTRE EL DEPARTAMENT DE SALUT, EL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA I LA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA PER A LA COL·LABORACIÓ DOCENT I DE RECERCA

Barcelona, 23 de setembre de 2020

REUNITS
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D'una part, la senyora Alba Vergés i Bosch, consellera de salut, en nom i representació del Departament de
Salut, que es regeix pel Decret 1/2018, de 19 de maig, i el Decret 6/2017, de 17 de gener, de reestructuració
del Departament de Salut, modificat pel Decret 262/2018, de 4 de desembre, així com per la Llei 13/2008, del
5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
De l'altra, el senyor Joan Puigdollers i Fargas, president del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. entitat
pertanyent al sector públic de la Generalitat de Catalunya, constituïda per temps indefinit mitjançant conveni
subscrit en data 27 de gener de 2010 entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Salut, i l'Ajuntament de Barcelona, pel qual s'aprovaren els seus estatuts, la versió vigent dels
quals consta en el text refós publicat al DOGC núm. 7881, de 23 de maig de 2019, aprovat mitjançant Acord
GOV/71/2019, de 21 de maig i l'acord del Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de 29 de març de 2019.
I de l'altra, el senyor Jaume Casals i Pons, Mgfc. rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), creada per Llei
11/1990, de 18 de juny, que es regeix per aquesta Llei, la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, de 21 de
desembre, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitats de Catalunya i els Estatuts aprovats per Decret
209/2003, de 9 de setembre i modificats per ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat
al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010) i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost.

ACTUEN

La senyora Alba Vergés i Bosch, consellera de salut, en nom i representació del Departament de Salut, amb CIF
S0811001G, i amb domicili a efectes d'aquest conveni, a Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Ave Maria,
08028 de Barcelona, en ús de les atribucions que li confereix l'article 12 de la llei 13/1989 , de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
El senyor Joan Puigdollers i Fargas, en nom i representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, en
virtut de les facultats que té atribuïdes d'acord amb l'art. 17 dels Estatuts d'aquesta entitat i per habilitació
expressa del Consell Rector mitjançant acord de 21 de juliol de 2020.
El Sr. Jaume Casals Pons, com a rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb NIF núm. Q-5850017-D,
domicili a Barcelona, Plaça de la Mercè, 10-12, actua en nom i representació d'aquesta, en virtut d'allò que
disposen l'art. 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, de 21 de desembre, els articles 50 i 52 dels
Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per
ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del
2010) i ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost, i de conformitat amb el Decret 37/2017, de 18 d'abril, de
nomenament com a rector de la Universitat Pompeu Fabra. (DOGC núm. 7353, de 20 d'abril de 2017).

MANIFESTEN

Primer.- Que el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (en endavant, Parc de Salut Mar o Institució
Sanitària) és una institució sanitària pertanyent al Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al
Servei Català de la Salut, constituïda per temps indefinit mitjançant el conveni subscrit en data 27 de gener de
2010 entre la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut, i l'Ajuntament de Barcelona. El Parc
de Salut Mar té per finalitat la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i de desenvolupament del
coneixement, així com la participació en programes de promoció i rehabilitació de la salut, prevenció de
malalties i recerca, d'acord amb allò establert als seus Estatuts, aprovats per acord del Plenari de l'Ajuntament
de Barcelona de 29 de març de 2019 i per Acord el Govern de la Generalitat núm. 71/2019, de 21 de maig, els
quals consten publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7881, de 23 de maig de 2019.
Segon.- Que la Universitat Pompeu Fabra (en endavant, UPF o universitat) va ser creada per Llei 11/1990, de
18 de juny, amb l'objectiu amb l'objectiu d'establir una universitat pública orientada a l'excel·lència acadèmica
i de contribuir al desenvolupament del país. Amb el propòsit d'assolir aquesta finalitat, la UPF s'ha anat
desplegant al llarg d'aquests anys amb estrictes criteris de qualitat en totes les seves activitats, i ha configurat
un model d'universitat urbana estretament vinculada a la ciutat de Barcelona.
Tercer.- Que la UPF, des del curs 2008-2009, ha impartit el Grau de Medicina conjunt amb la Universitat
Autònoma de Barcelona i, d'acord amb la programació universitària, començarà a impartir un nou Grau de
Medicina amb un pla d'estudis elaborat per un grup de treball conjunt entre la universitat i la institució
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sanitària, plenament adaptat a les necessitats de la medicina actual, que suposa un canvi important en els
mètodes i l'enfocament dels ensenyaments per a formar clínics amb forts coneixements i habilitats, amb una
fita clara en la medicina científica: medicina basada en l'evidència i amb les bases biomèdiques per explicar els
mecanismes i els processos de malaltia i teràpies; adequar les assignatures clíniques amb introducció de parts
importants de la medicina actual (càncer, malalties infecciones, medicina personalitzada, medicina de sistemes,
telemedicina, etc.); aprenentatge d'habilitats no cognitives; treball en equip, pensament crític, capacitat
d'expressió, anàlisi i diàleg, resolució de conflictes, treball cooperatiu, motivació, autonomia i iniciativa,
lideratge, empatia, etc.; preparar als estudiants per noves grans fonts d'informació i instruments d'ajuda en la
presa de decisions (interacció de la medicina en la biomedicina i les tecnologies mèdiques i les derivades de la
tecnologia de la informació); èmfasi en les tecnologies integratives de l'aprenentatge actiu i altres elements de
pedagogia centrada en l'estudiant; una integració amb el medi biomèdic, amb el de transferència, amb el clínic
i amb el de la salut pública, amb treball integrat amb els grups de recerca i un ampli ús de les tecnologies de
simulació clínica. Atesa la limitació de més d'un concert amb una mateixa institució sanitària per a una mateixa
titulació, les parts coneixen que el concert sanitari signat el 30 d'abril de 2013 entre la Universitat Autònoma
de Barcelona, la UPF i el PSMAR continuarà vigent de manera transitòria mentre s'extingeix el grau
interuniversitari en Medicina aprovat per l'Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny, que es produirà de forma
progressiva per a garantir els drets dels estudiants d'aquests ensenyaments, conforme preveu la legislació
universitària dels ensenyaments oficials.
Quart.- Que les Universitats i les Administracions Públiques responsables de les Institucions Sanitàries de
titularitat pública han de subscriure els concerts corresponents per a regular la utilització d'aquestes en la
docència i la recerca dels ensenyaments en Ciències de la Salut. Per aquest motiu, la UPF i el Parc de Salut
Mar, juntament amb el Departament de Salut (també denominats conjuntament “les Parts”), estableixen els
acords corresponents al concert de les seves respectives unitats acadèmiques i serveis sanitaris a través de les
següents

CLÀUSULES

Primera. Principis informadors de la docència als centres sanitaris
Constitueixen principis rectors de l'actuació formativa i docent universitària i no universitària als centres
sanitaris i, per tant, d'aquest concert:
1.1. La consideració dels centres i serveis sanitaris, també, com a centres de recerca científica i de formació
dels professionals sanitaris.
1.2. Tota l'estructura del sistema sanitari ha d'estar a disposició per ser utilitzada en la formació professional
de la família sanitària, en la docència de grau, formació sanitària especialitzada i continuada del professionals
sanitaris.
1.3. La formació pràctica de màsters universitaris oficials i de màsters propis, doctorats, estades formatives,
rotacions de professionals residents externs, intercanvis i altres formes de docència, s'adaptaran a les
possibilitats de cada centre, sense desplaçar ni substituir la formació prevista al punt 1.2, atès que la capacitat
docent de pràctiques dels centres sanitaris és limitada.
1.4. El Departament de Salut ha de promoure l'activitat docent i de recerca en tots els centres sanitaris, com a
element essencial per al progrés del sistema sanitari i dels seus professionals.
1.5. El Departament de Salut ha de vetllar per la coordinació entre tota l'activitat docent que es du a terme als
centres sanitaris: les pràctiques de formació professional, els estudis de grau, màster universitari, doctorat i la
formació sanitària especialitzada en Ciències de la Salut.
1.6. Les institucions responsables han de promoure que les persones en formació tinguin un comportament
que es correspongui amb els continguts ètics dels plans d'estudi i amb els codis deontològics de les professions
sanitàries en Ciències de la Salut, per tal que puguin adquirir les habilitats per a la presa de decisions guiada
pels valors ètics.
1.7. La presència de persones en formació s'ha d'adequar a la capacitat docent real dels centres i serveis
sanitaris, per garantir els criteris qualitatius exigibles en la formació dels professionals sanitaris, i per garantir
la seguretat de les i dels pacients i respectar el dret a la seva intimitat i autonomia.
1.8. Les universitats del sistema universitari de Catalunya realitzen, en el marc dels principis d'autonomia
universitària i de coordinació entre totes elles, el servei públic d'educació superior universitària, mitjançant
l'estudi, la docència i la recerca, així com la preparació per a l'exercici professional.
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1.9. Les universitats impulsen la millora de la docència i contribueixen a l'aprenentatge al llarg de la vida, per
millorar la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat de vida.

Segona. Objecte
Es concerta la col·laboració entre els centres i els serveis sanitaris amb les estructures universitàries que
s'especifiquen a l'annex 1.
La col·laboració s'estableix per a la formació bàsica i clínica dels estudiants de grau de Medicina. Així mateix, la
col·laboració s'estableix per a la formació de màster universitari i de doctorat i per a les pràctiques clíniques
dels títols propis que s'aprovin, cada any, per la Comissió Mixta, regulada a la clàusula 6.4 d'aquest concert,
d'acord amb l'interès comú i la capacitat docent disponible.

Tercera. Objectius
Els objectius d'aquest concert s'adeqüen al que disposa la normativa vigent en aquest àmbit, que són els
següents:
3.1. Objectius docents
a) Garantir la docència dels ensenyaments universitaris que així ho requereixin, en els termes i les condicions
que s'expliciten en aquest concert i amb respecte a la dignitat, seguretat, intimitat i confort de les persones
usuàries, de les i dels pacients i llurs famílies.
b) Garantir l'adequada supervisió de les persones en formació a les àrees clíniques.
c) Revisar les metodologies docents i avaluatives dels ensenyaments en el camp sanitari per a la millor
adquisició de les competències professionals.
d) Cooperar en el manteniment de les competències dels professionals de la salut en el seu nivell més alt i
afavorir la seva incorporació a la docència universitària.
3.2. Objectius assistencials
a) Cooperar perquè els resultats de la recerca i els ensenyaments universitaris objecte d'aquest concert es
puguin utilitzar per a la millora continuada de l'atenció sanitària.
b) Preveure que coincideixin la major qualitat assistencial amb la consideració d'hospital universitari o
associat a la universitat.
3.3. Objectius de recerca
a) Potenciar la recerca en les Ciències de la Salut, mitjançant la coordinació de les activitats de la universitat
amb les dels centres sanitaris concertats, per tal d'optimitzar la utilització dels recursos personals i materials
de les institucions.
b) Preveure, en aquells centres sanitaris que tinguin instituts de recerca, la vinculació necessària amb la
universitat.

Quarta. Estudiantat
4.1. A efectes d'aquest concert, tenen la consideració d'estudiantat als centres sanitaris:
a) L'estudiantat de grau, de màster universitari i de doctorat en l'àmbit de les Ciències de la Salut.
b) L'estudiantat de títols propis en l'àmbit de les Ciències de la Salut.
c) L'estudiantat d'altres titulacions universitàries amb períodes de pràctiques en centres sanitaris.
4.2. Les parts signatàries vetllaran perquè l'estudiantat que participi d'alguna manera en un procés assistencial
respecti la intimitat i la dignitat de les i dels pacients i perquè la seva actitud i llenguatge siguin els adequats.
4.3. L'estudiantat ha de tenir un professor/a de referència de la universitat, que pertanyi a la plantilla del
centre sanitari on es desenvoluparan les pràctiques clíniques, que serà la persona a la qual es podran adreçar
altres professionals del centre, en relació amb les activitats que realitzin les persones en formació.
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4.4. L'estudiantat estarà acompanyat i dirigit, en tot moment, per un professional clínic del centre sanitari,
sense el qual no podrà accedir al pacient, ni a la seva informació clínica.
4.5 Durant els actes clínics no hi podrà haver més de cinc persones en formació per pacient, incloent-hi els
professionals en període de formació sanitària especialitzada i l'estudiantat, i en cap cas no hi podrà haver més
de tres estudiants. de les quals el nombre màxim d'estudiants ha de ser de tres, sense perjudici de la seva
participació mitjançant la utilització consentida de mitjans audiovisuals, en altres sales. Es podrà limitar la
presència de l'estudiantat per manca de consentiment explícit del pacient o quan el professional clínic
corresponent ho consideri adequat per la situació clínica, emocional o social de la o del pacient.
4.6 En tot cas, les parts signatàries vetllaran perquè l'estudiantat actuï amb subjecció a les indicacions de la
seva persona de referència docent, indicada a l'apartat 4.4 i s'integri en la dinàmica assistencial del centre
sanitari, amb subjecció a la seva normativa de funcionament, especialment pel que fa a la seva identificació i
uniformitat.
4.7. La universitat, amb la col·laboració si escau del centre sanitari, promourà la utilització de pacients
estandarditzats/simulats/maniquins o tècniques equivalents de situacions clíniques, per tal que l'estudiantat
pugui adquirir les competències clíniques i les habilitats tècniques i de treball en equip, amb caràcter previ a
l'inici de les pràctiques i al contacte real amb la o el pacient.
4.8. El centre sanitari ha d'informar l'estudiantat sobre les mesures de protecció de dades de caràcter personal,
als efectes de garantir el dret a la intimitat i confidencialitat de les i dels pacients.
4.9. El centre sanitari facilitarà a l'estudiantat una targeta identificativa amb les seves dades personals, la
fotografia i els estudis que està cursant, que haurà de retornar quan els finalitzi.

Cinquena. Recursos docents
5.1. Recursos docents universitaris i assistencials
Constitueixen recursos docents universitaris i assistencials els següents:
- Unitat docent universitària del centre sanitari
- Unitat docent de formació sanitària especialitzada
- Hospital universitari
- Centre d'atenció primària universitari
- Hospital associat a la universitat
- Centre d'atenció primària associat a la universitat
5.2. La universitat i la institució sanitària, a través de la Comissió Mixta, regulada a la clàusula 6.4 d'aquest
concert, han de vetllar perquè la plantilla del professorat i els recursos físics i instrumentals de la unitat docent
universitària del centre sanitari permetin desenvolupar els programes universitaris a un nivell adequat i, en tot
cas, han d'assegurar els recursos docents necessaris per a una adequada formació, segons els elements de
planificació establerts.
La institució sanitària i la universitat es comprometen a revisar, anualment, a través de la Comissió Mixta,
l'oferta formativa, especificada a l'annex 2, i ajustar-la quan es produeixen increments o disminucions de
l'activitat assistencial i de la capacitat docent.
Així mateix, també, es comprometen a cercar recursos per fer possibles nous projectes adreçats, especialment,
a l'assoliment dels objectius d'interès mutu.

Sisena. Comissió Mixta
6.1 Objecte i composició
Es constitueix una Comissió Mixta paritària formada per cinc membres de la universitat i per cinc membres de
la institució sanitària, l'objecte de la qual és fer el seguiment i vetllar per l'observança dels compromisos
derivats d'aquest concert.
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La Comissió Mixta es compon dels membres següents:
Per part de la UPF, els membres següents:
- El rector o rectora de la universitat, o persona en qui delegui.
- El vicerector o vicerectora competent en accés i selecció de PDI permanent, o persona en qui delegui.
- El vicerector competent en matèria de professorat, o persona en qui delegui.
- El degà o degana de la Facultat on corresponguin els ensenyaments de grau de medicina, o persona en qui
delegui.
- El director o directora de Departament on corresponguin els ensenyaments de grau de medicina, o persona
en qui delegui.
Per part del Parc de Salut Mar, els membres següents:
- La persona titular de la presidència, que podrà delegar la seva representació en la persona titular de la
gerència.
- La persona titular de la gerència.
- La persona titular de la Direcció de l'Àrea Assistencial.
- La persona titular de la Direcció de Docència.
- El/la cap d'estudis.
Així mateix, s'incorporaran representants de l'estudiantat amb estudis concertats, en les condicions que
estableixi la Comissió Mixta.
Ambdues institucions poden convidar persones assessores o expertes que considerin pertinents, amb veu i
sense vot, d'acord amb els assumptes a tractar al si de la Comissió, prèvia comunicació a la presidència
d'aquest òrgan i aprovació d'aquesta iniciativa a l'inici de la sessió de què es tracti.
6.2 De la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria
La Presidència i la Vicepresidència de la Comissió Mixta l'exerceixen, durant un curs acadèmic complet i en
alternança, el rector o rectora o el membre en representació de la universitat que designi, i la persona titular
de la presidència o el membre en representació de la institució sanitària que aquesta designi, respectivament.
Correspon a la Presidència l'elaboració de l'ordre del dia de la sessió, d'acord amb els assumptes proposats per
les parts, la formulació de la convocatòria i la moderació dels debats que es produeixin durant les reunions de
la Comissió Mixta.
La persona titular de la vicepresidència exercirà les funcions pròpies de la presidència en cas d'absència del
president o presidenta de la Comissió Mixta.
La Secretaria de la Comissió Mixta l'exerceix la persona que designi la mateixa Comissió, a proposta conjunta
de la Presidència i la Vicepresidència, la qual pot participar en els debats d'aquest òrgan amb veu, però sense
dret a vot, llevat que en sigui membre.
Són funcions de la persona titular de la secretaria de la Comissió Mixta vetllar per la correcta elaboració de les
convocatòries i pel compliment de les normes establertes per a la formació de la voluntat de la Comissió. El
secretari o secretària aixecarà acta de les reunions, les subscriurà amb el vistiplau de la persona que hagi
exercit la presidència i les custodiarà degudament.
6.3 Règim de funcionament
a) La Comissió Mixta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any i, amb caràcter
extraordinari, a instància de qualsevol de les parts signatàries d'aquest concert.
b) Les convocatòries de les sessions ordinàries d'aquest òrgan s'han de formalitzar per la seva Presidència,
amb una antelació mínima de cinc dies, amb l'expressió de l'ordre del dia, el qual no podrà ser modificat llevat
del cas d'urgència reconegut per totes les persones assistents.
c) El quòrum mínim d'assistència a les sessions ordinàries és de cinc membres, i s'ha de garantir que hi hagi
representació de cadascuna de les institucions signatàries, a més de l'assistència preceptiva de les persones
que exerceixen la Presidència i la Secretaria d'aquest òrgan. En cas d'impossibilitat d'assistència, els membres
de la Comissió Mixta poden delegar l'exercici del seu dret a vot en un altre membre i es podran adoptar acords
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vàlidament sempre que s'hagi assolit prèviament el quòrum mínim d'assistència previst en aquesta clàusula.
d) Quan algun dels membres de la Comissió Mixta incorri en causa d'abstenció, d'acord amb la legislació
vigent, ho haurà de posar de manifest amb antelació suficient i podrà ser substituït per participar en una
reunió concreta, mitjançant acord de l'òrgan corresponent de la universitat o de la institució sanitària, segons
el cas.
e) Els acords s'han d'adoptar per consens de les parts.
f) Les sessions extraordinàries de la Comissió Mixta es regeixen pel mateix règim aplicable a les sessions
ordinàries, si bé li són d'aplicació les especificitats següents: el termini per convocar els membres no pot ser
inferior a 24 hores i correspon a la Presidència fer la convocatòria corresponent, per decisió pròpia o de la
persona que ocupa la Vicepresidència.
g) La Comissió Mixta queda facultada per elaborar i aprovar el seu Reglament d'organització i de
funcionament intern. En tot allò que el reglament esmentat no prevegi expressament, li serà d'aplicació la
regulació dels òrgans col·legiats establerta a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
6.4 Funcions
a) Vetllar per la correcta aplicació del concert, i assegurar, en tot moment, el correcte funcionament de les
comissions que, en el seu cas, s'hagin previst.
b) Revisar i avaluar els resultats de l'any anterior, les incidències i la satisfacció de les parts i de l'estudiantat
amb les pràctiques clíniques realitzades.
c) Aprovar el nombre d'estudiants en pràctiques clíniques dins la institució sanitària per al proper curs, per a
cadascuna de les titulacions i la seva durada i localització.
d) Aprovar la incorporació d'estudiantat per fer pràctiques de noves titulacions oficials, sempre que hi hagi
capacitat docent (professorat, recursos materials i activitat) suficient i interès de les dues parts.
e) Aprovar, anualment, la incorporació d'estudiantat a les pràctiques de títols universitaris propis,
especialment dels màsters propis, que s'imparteixin totalment o parcial en l'àmbit de l'hospital universitari, el
centre d'atenció primària universitari o els centres associats, sempre que hi hagi capacitat docent suficient i
interès de les dues parts.
f) L'aprovació de pràctiques de qualsevol de les titulacions esmentades en els apartats d) i e) requerirà que
inclogui lloc de realització, nombre d'estudiants, temps de formació, objectius i activitats docents, informe
favorable de capacitat docent de la comissió de docència del centre i aportacions i compensacions entre les
parts.
g) Proposar als òrgans de govern de la universitat i de la institució sanitària el nombre, requisits, el barem i
el perfil de les places vinculades de professorat permanent de la plantilla de les universitats, així com la
convocatòria corresponent.
h) Proposar als òrgans de govern de la universitat i de la institució sanitària el nombre, requisits, barem i el
perfil de les places de professorat associat assistencial de la universitat, que han de cobrir-se amb personal de
la institució sanitària i altres centres i serveis inclosos en el concert, així com la convocatòria corresponent.
i) Acordar el nombre de professionals col·laboradors docents per a la realització de les pràctiques de les
diferents matèries.
j) Revisar i actualitzar, quan s'escaigui, la relació de serveis sanitaris i de centres o departaments
universitaris que es preveuen a l'annex 1 del concert.
k) Decidir respecte a la creació de subcomissions –composició i membres–, bé siguin d'incidència global en
l'àmbit del concert, bé siguin específiques i relatives als diferents ensenyaments que s'incorporin.
l) Seguir els acords presos al si de la pròpia comissió i informar i rebre informació de les qüestions delegades
a les subcomissions.
m) Qualsevol altra funció derivada de la normativa vigent i del text d'aquest concert.

Setena. Professorat i professionals col·laboradors docents
7.1. Professorat funcionari i contractat laboral permanent
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Són professorat funcionari els catedràtics i catedràtiques d'universitat i els professors i professores titulars
d'universitat.
Són professorat contractat permanent els catedràtics contractats, les catedràtiques contractades i el
professorat agregat.
7.1.1. Places vinculades
a) De conformitat amb allò que preveu la normativa vigent en la matèria, s'estableixen en aquest concert les
places i les condicions dels professionals sanitaris dels centres i serveis concertats que queden vinculades a la
plantilla dels cossos docents universitaris i del professorat contractat laboral permanent de la universitat.
A l'annex 3 s'assenyalen les places de professorat vinculades a la institució sanitària corresponents al
professorat dels cossos docents universitaris i del professorat contractat laboral permanent de la universitat,
amb plaça assistencial en el moment de la signatura d'aquest concert. Les places que figuren a l'annex 3
esmentat han de constar a la relació de llocs de treball de la universitat o instrument similar. Així mateix, es
relacionen en l'annex 3 les places que està previst vincular.
b) La convocatòria de places vinculades s'ha d'efectuar conjuntament entre la universitat i la institució
sanitària, a proposta de la Comissió Mixta i ha de contenir la informació prevista per la normativa vigent.
c) Les places vinculades s'han de proveir per concurs d'acord amb la legislació vigent.
En el cas que un professor amb plaça vinculada passi a ocupar responsabilitats de gestió a les institucions
sanitàries, a l'hospital universitari o als centres associats a l'hospital universitari o de gestió acadèmica a la
universitat, es considerarà que segueix en situació de vinculació, sempre que mantingui la realització d'activitat
assistencial i lectiva, i es garantirà el servei actiu de la plaça assistencial o docent d'origen, d'acord amb la
normativa vigent.
Els canvis substancials en el programa docent o la baixa d'un professor o professora amb plaça vinculada per
desvinculació amb la Institució Sanitària o pel motiu que sigui, anul·len la vinculació de les places, o de la
plaça, sempre que no lesionin la docència dels estudiants. L'anul·lació d'aquesta tipologia de vinculació
requereix l'aprovació de la Comissió Mixta regulada en aquest concert.
7.2. Professor associat assistencial
a) Les places de professorat associat assistencial, a data de la signatura d'aquest concert, són les assenyalades
a l'annex 4.
b) La universitat ha de convocar, anualment, a proposta de la Comissió Mixta i abans que no finalitzi el curs
acadèmic, les places a contractar de professorat associat, entre el personal de la institució sanitària, d'acord
amb la seva planificació estratègica.
c) La convocatòria de places vinculades s'ha d'efectuar conjuntament entre la universitat i la institució
sanitària, a proposta de la Comissió Mixta i ha de contenir la informació prevista per la normativa vigent.
d) Les resolucions de les convocatòries de professorat associat assistencial s'han de determinar d'acord amb el
que estableixi la legislació vigent.
e) Els contractes de professorat associat assistencial tenen una durada màxima d'un any, prorrogables
anualment. La renovació d'aquests contractes requereix els informes preceptius favorables dels òrgans
universitaris i sanitaris corresponents.
f) Les places de professorat associat assistencial de la plantilla de la universitat han de ser cobertes amb
personal de la plantilla dels centres de la institució sanitària. El professorat associat cessa com a tal, en tot
cas, quan causa baixa de la plantilla de procedència.
7.3. Professional col·laborador docent
a) Els professionals de la institució sanitària que participin temporalment en la docència pràctica clínica de la
universitat amb la qual se subscriu aquest concert, sense contracte amb la universitat, tindran la consideració
de professional col·laborador docent de la universitat.
b) El professional col·laborador docent ha de tenir reconeixement universitari, com a mínim mitjançant:
1) La certificació corresponent
2) Mèrits per accedir a places de professorat associat
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3) Accés al servei de biblioteca de la universitat
4) Altres que pugui pactar la universitat amb la institució sanitària

Vuitena. Recursos personals i materials
Les institucions subscriptores han de garantir l'existència de personal i d'infraestructura adequada per al
desenvolupament de les activitats objecte d'aquest concert. A aquests efectes s'entenen per aquests recursos
els següents:
8.1. Recursos personals
En l'annex 5 es relacionen les places de Personal d'Administració i Serveis de la UPF adscrit a serveis
relacionats amb el concert.
8.2 Dependències de la unitat docent universitària del centre sanitari
Les dependències són les assenyalades a l'annex 7. També poden utilitzar-se per a activitats de gestió i
administració o acadèmics propis de l'activitat universitària i de l'activitat hospitalària, amb l'acord de les parts
que s'instrumentarà segons s'estableixi en els acords corresponents a la titularitat, ús, finançament i
manteniment de l'Edifici Docent de l'Hospital del Mar.
Les parts signatàries han de garantir la infraestructura necessària perquè el professorat i l'estudiantat disposin,
entre d'altres, de sales de treball, d'espais de descans, de vestuaris i espais de menjador.
El desenvolupament del règim de disposició dels espais enunciats correspon a la universitat i, en qualsevol cas,
la disponibilitat de les aules per a activitats no lectives mai podrà inferir en el desenvolupament normal dels
programes docents.
8.3. Dependències del centre sanitari
Les dependències pròpies de la institució sanitària (hospital o centre d'atenció primària, universitari o associat)
en les què, d'acord amb aquest concert, faran pràctiques els estudiants de la universitat estaran subjectes a
les limitacions pròpies de les normatives de funcionament intern del centre sanitari i en coordinació amb la
comissió de docència del centre.
El desenvolupament del règim de disposició dels espais correspon a la institució sanitària que a través del seu o
de la seva cap d'estudis, ha de coordinar l'ocupació de les diverses unitats assistencials per l'estudiantat i
professionals en pràctiques de qualsevol nivell formatiu, i vetllar perquè no se sobrepassi la seva capacitat
docent.
8.4. Biblioteca
La institució sanitària i la universitat establiran un acord sobre la utilització de les biblioteques de la institució
sanitària i de la universitat per a necessitats docents, assistencials i de recerca del professorat, dels
professionals dels centres assistencials i de l'estudiantat.
8.5. Instal·lacions
La universitat ha d'utilitzar per a les finalitats docents els locals i les instal·lacions identificades com a
dependències de la unitat docent assignades per la institució sanitària, amb el benentès que s'adeqüin en tot
moment al compliment de les finalitats pròpies d'aquest concert.
La institució sanitària i la universitat acordaran el règim d'ús i gestió dels espais.
La universitat pot constituir i formalitzar vàlidament els contractes o negocis jurídics necessaris per garantir el
normal desenvolupament de les finalitats docents als locals i a les instal·lacions assignats, amb l'autorització
prèvia per escrit del centre sanitari. Així mateix, la universitat no pot fer cap acte de disposició dels locals, ni
gravar-los de cap manera, ni realitzar vàlidament cap tipus de contracte o negoci jurídic respecte de les
instal·lacions esmentades que els inclogui, ni cedir-les a favor d'un tercer.
8.6. Material inventariable
L'atribució de la titularitat del material inventariable existent als centres concertats, com la que es pugui
adquirir per aquest concert per qualsevol de les dues parts signatàries, correspon a la institució adquirent. En
l'annex 6 s'assenyala el material inventariable existent en el moment de signatura del concert.
8.7. Altres recursos
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La utilització compartida de qualsevol altre recurs o servei no inclòs en aquest concert l'han d'aprovar la
institució sanitària i la Universitat amb l'informe previ de la Comissió Mixta, d'acord amb les condicions i el
règim econòmic que s'estableixi en el seu moment.
8.8. Comunicacions
La universitat i el centre sanitari han d'establir les mesures necessàries per garantir unes comunicacions
adequades i per preservar la seguretat i la confidencialitat de les dades operades entre ambdues xarxes.

Novena. Pressupost i finançament de les activitats docents universitàries als centres sanitaris
La universitat i el centre sanitari valoraran, anualment, les despeses derivades de les activitats docents als
centres sanitaris i establiran les mesures de contraprestació que corresponguin.

Desena. Mecanismes financers
Els mecanismes de cofinançament, previsió, coordinació i, si escau, d'inversions d'interès mutu els
determinaran les institucions signatàries d'aquest concert.

Onzena. Protecció del dret a la intimitat dels pacients
La universitat i el centre sanitari adquireixen el compromís de realitzar les actuacions necessàries per complir
amb les previsions de l'Ordre SSI/81/2018, de 19 de gener, que publica l'Acord de la Comissió de Recursos
Humans del Sistema Nacional de Salut, per la qual s'aprova el Protocol mitjançant el qual es determinen les
pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret a la intimitat del pacient pels alumnes i residents en
ciències de la salut, o altra norma que la substitueixi.

Dotzena. Protecció de dades
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat de les informacions, dades i documentació
a què tinguin accés en virtut d'aquest concert, no podent utilitzar-les per a usos diferents als previstos en
aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.
Ni en virtut d'aquest concert, ni dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran
dur a terme accessos a dades de caràcter personal, ni tractaments, ni cessions a tercers no permesos per les
lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es realitzin
en el marc d'aquest concert, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de
protecció de dades personals d'aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament
previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altre obligació derivada
de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució d'aquest concert.

Tretzena. Vigència del concert
13.1. Vigència
La vigència d'aquest concert s'estableix per a un període de quatre anys, comptadors a partir del moment de
l'inici del curs acadèmic d'aplicació del concert, i la finalització del qual ha de coincidir, en tot cas, amb el final
d'un curs acadèmic. No obstant això, a petició de qualsevol de les parts signatàries, els acords pactats en
aquest document poden revisar-se sempre que aquesta voluntat sigui notificada a l'altra part amb el temps
suficient per arribar a una entesa abans del 30 de juny. Si l'entesa no es produeix abans d'aquesta data, ja no
hi podria haver modificacions fins al curs següent, a fi de garantir els drets de l'estudiantat per començar i
acabar regularment el curs acadèmic.
En qualsevol moment, abans que finalitzi el concert, les institucions signatàries intervinents han de decidir,
expressament, respecte de la seva pròrroga, per un únic període de fins a quatre anys o la seva extinció.
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13.2. Denúncia
La denúncia d'aquest concert pot fer-la qualsevol de les parts en les circumstàncies següents:
Quan es produeixi un desistiment clar de les funcions pròpies de l'activitat universitària del qual se'n pugui
derivar un perjudici per als drets dels estudiants.
Quan hi hagi modificacions del currículum docent dels ensenyaments vinculats o altres importants
modificacions legals que obliguin a reconsiderar tots els pactes per estudiar de bell nou la conveniència d'un
altre tipus de concert.
Quan es produeixin reestructuracions funcionals dels centres concertats que facin inviable l'activitat
universitària.
Quan es produeixin modificacions substancials en la universitat o en la institució sanitària establertes per
l'Administració que obliguin a reconsiderar els termes d'aquest concert.
13.3. Rescissió
13.3.1. L'eventual rescissió del concert l'ha d'estudiar i considerar la universitat i la institució sanitària i els
departaments amb competència en els àmbits de la salut i d'universitats de la Generalitat de Catalunya.
13.3.2. L'efectivitat de la rescissió del concert requereix l'aprovació per part dels departaments amb
competència en els àmbits de la salut i d'universitats de la Generalitat de Catalunya.

Catorzena. Jurisdicció competent
Aquest concert té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es
resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord, serà la
jurisdicció contenciosa administrativa la competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la
seva interpretació i compliment.

Disposició addicional
La Universitat vetllarà perquè el professorat de la UAB amb plaça vinculada a la Institució Sanitària que
actualment desenvolupa activitat docent en el grau interuniversitari aprovat per l'Ordre ECO/119/2011, de 7 de
juny, pugui passar a fer-ho a la Universitat en relació amb els nous ensenyaments de grau de medicina. Els
procediments per a la incorporació a la UPF seran els previstos a la legislació universitària i es faran amb els
terminis més breus possibles per a garantir la docència del grau, conforme es desplegui el pla d'estudis. En
aquest sentit, la Universitat explorarà totes les vies legalment possibles davant les autoritats universitàries
competents.

En prova de conformitat, i en la representació que consta, se signa aquest concert per triplicat exemplar, a un
sol efecte, al lloc i la data assenyalats a l'encapçalament.

La consellera de Salut
Pel Departament de Salut

El rector
Per la Universitat Pompeu Fabra

El president
Pel Consorci Parc Salut Mar
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Annexos:
- Annex 1.- Serveis i centres concertats
- Annex 2.- Oferta formativa
- Annex 3. - Places vinculades UPF al moment de signatura del concert
- Annex 3 bis.- Necessitat docents del grau i aplicació de la clàusula addicional
- Annex 4.- Places associat UPF
- Annex 5.- Places PAS UPF
- Annex 6.- Informació material inventariable
- Annex 7.- Dependències

ANNEX 1. SERVEIS ASSISTENCIALS CONCERTATS AMB LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

SERVEI ASSISTENCIAL

FACULTAT

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

MEDICINA INTERNA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

NEUROLOGIA / NEUROFISIOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

APARELL DIGESTIU

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CARDIOLOGIA I UNITAT CORONÀRIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

ENDOCRINOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

- NUTRICIÓ I DIETÈTICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

PNEUMOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

REUMATOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

DERMATOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF
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MALALTIES INFECCIONSES

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

ONCOLOGIA MÈDICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

HEMATOLOGIA CLÍNICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

NEFROLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

OFTALMOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

OTORRINOLARINGOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

UROLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA VASCULAR

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA TORÀCICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

NEUROCIRURGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA PLÀSTICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF
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OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

PEDIATRIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

NEONATOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

UNITAT MEDICINA FETAL, DIAGNÒSTIC
PRENATAL I REPRODUCCIÓ HUMANA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CIRURGIA PEDIÀTRICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

ANATOMIA PATOLÒGICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

LABORATORI D'ANÀLISIS CLÍNIQUESLABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

- UNITAT DE BIOQUÍMICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

- UNITAT D'HEMATOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

- UNITAT D'IMMUNOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

- UNITAT DE MICROBIOLOGIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

Facultat corresponents als
DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE I MEDICINA
ensenyaments de medicina de la
NUCLEAR-IMATGE MÈDICA INTERCENTRES,S.L.
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

DOCUMENTACIÓ CLÍNICA I ARXIU
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BIOESTADÍSTICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

MEDICINA INTENSIVA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

URGÈNCIES

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

CURES PAL·LIATIVES

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

GERIATRIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

MEDICINA DE FAMILIA

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

SALUT LABORAL

Facultat corresponents als
ensenyaments de medicina de la
UPF

Departament corresponent als
ensenyament de medicina de la
UPF

RELACIÓ DE CENTRES DE LA INSTITUCIÓ SANITÀRIA AL MOMENT DE LA SIGNATURA DEL CONCERT

Els serveis assistencials i de recerca de la Institució Sanitària s'estructuren com a servei únic per a tot el
conjunt de l'organització, comprenent els següents centres:

Hospital del Mar
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Hospital de l'Esperança
Centre Fòrum de l'Hospital del Mar
Centres assistencials Dr. Emili Mira i López (CAEM)
CUAP Ciutat Vella-Peracamps
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat Vella
Centre de Salut Mental d'Adults Sant Martí Nord
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Centre de Salut Mental d'Adults Sant Martí Sud
Centre de Salut Mental d'Adults Santa Coloma - Martí i Julià
Centre de Rehabilitació Comunitària d'Adults Santa Coloma
Centre d'Atenció i Segiment Barceloneta
Centre d'Atenció i Seguiment Extractal-La Mina
Centre de Reducció de Danys La Mina (REDAN)
Centre d'Atenció i Seguiment Fòrum
Centre d'Atenció i Seguiment Santa Coloma
Programes d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Ciutat Vella i Sant Martí

La subscripció per part de la Universitat de convenis per al desenvolupament dels ensenyaments de grau de
medicina amb la finalitat de concertar centres o serveis pertanyents a altres institucions sanitàries atendrà,
sempre que sigui possible, a criteris d'implantació en l'àrea de referència del Parc de Salut Mar (actualment,
AIS Litoral-Mar), d'excel·lència clínica, docent i/o investigadora, o bé a criteris relacionats amb la preexistència
d'aliances i/o altres acords de col·laboració institucional amb el Parc de Salut Mar.

ANNEX 2. OFERTA FORMATIVA

- ENSENYAMENTS DE GRAU DE MEDICINA

ANNEX 3. PLACES DE PROFESSORAT DE LA UPF VINCULADES A LA INSTITUCIÓ SANITÀRIA A DATA DE
SIGNATURA DEL CONCERT

CATEGORIA

ÀREA DE
CONEIXEMENT

DEPARTAMENT

CENTRE/ SERVEI
HOSPITALARI

TITULAR DE LA PLAÇA A DATA
DE SIGNATURA DEL CONCERT

Catedràtic
contractat (cont.
doctor)

Medicina

Ciències
Experimentals i
de la Salut

Hospital del Mar-Oncologia

JUAN ALBANELL MESTRES

Catedràtic
contractat (cont.
doctor)

Medicina
Preventiva i
Salut Pública

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

JORDI ALONSO CABALLERO

Catedràtic
d'universitat

Medicina

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

JOSE MARIA ANTÓ BOQUÉ

Professor titular
d'universitat

Toxicologia

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

RAFAEL DE LA TORRE FORNELL
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Catedràtic
contractat (cont.
doctor)

Bioquímica i
Biologia
Molecular

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

ANTONIO GARCIA DE HERREROS
MADUEÑO

Catedràtic
contractat (cont.
doctor)

Fisiologia

Ciències
Experimentals i
de la Salut

Hospital del MarPneumonia

JOAQUIN GEA GUIRAL

Catedràtic
d'universitat

Anatomia
Patològica

Ciències
Experimentals i
de la Salut

Hospital del Mar- Anatomia JOSÉ LLORETA TRULL
Patològica

Catedràtic
d'universitat

Immunologia

Ciències
Experimentals i
de la Salut

Hospital del MarImmunologia

JOSE MIGUEL LOPEZ-BOTET
ARBONA

Professor titular
d'universitat

Anatomia i
Embriologia
Humana

Ciències
Experimentals i
de la Salut

Hospital del Mar-Cirugia
General i de l'Aparell
Digestiu

JOSE ANTONIO PEREIRA
RODRIGUEZ

Catedràtic
d'universitat

Medicina
Preventiva i
Salut Pública

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

FERRAN SANZ CARRERAS

Catedràtic
contractat (cont.
doctor)

Medicina
Preventiva i
Salut Pública

Ciències
Experimentals i
de la Salut

IMIM

JORDI SUNYER DEU

ANNEX 3bis. NECESSITATS DOCENTS DELS ENSENYAMENTS DE GRAU DE MEDICINA I APLICACIÓ DE LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DEL CONCERT

D'acord amb el que es disposa a la Disposició Addicional del present Concert, la Universitat vetllarà perquè el
professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona amb plaça vinculada la Institució Sanitària que
actualment desenvolupa activitat docent en el grau interuniversitari aprovat per l'Ordre ECO/119/2011, de 7 de
juny, pugui passar a fer-ho a la Universitat en relació amb els nous ensenyaments de grau de medicina. Així
mateix, a través de la Comissió Mixta s'haurà d'establir la dotació de professorat universitari d'acord amb les
necessitats docents dels ensenyaments de grau de medicina.
Seguidament es relacionen les places vinculades de la Universitat Autònoma de Barcelona, corresponents a
professorat que exerceix docència al grau interuniversitari aprovat per l'Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny.

SERVEI HOSPITALARI

CATEGORIA
PROFESSIONAL

DEPT.

CIRURGIA GENERAL I DE
L'APARELL DIGESTIU

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

PEDIATRIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

MEDICINA INTERNA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

ANATOMIA PATOLÒGICA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

SALUT MENTAL I ADDICCIONS

Tècnic/a superior en

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
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medicina

medicina de la UPF

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT
PÚBLICA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

CARDIOLOGIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

DERMATOLOGIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

CIRURGIA ORTOPÈDICA I
TRAUMATOLOGIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

OFTALMOLOGIA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

MEDICINA INTERNA

Tècnic/a superior en
medicina

Departament corresponent als ensenyaments de grau de
medicina de la UPF

ANNEX 4. PLACES D'ASSOCIAT ASSISTENCIAL

DEPARTAMENT

ÀREA DE CONEIXEMENT

DEPARTAMENT CORRESPONENT
Anatomia Patològica
ALS ENSENYAMENTS
DE GRAU DE MEDICINA DE LA UPF Biologia Cel·lular

PLACES
1
2

Cirurgia

1

Física Aplicada

3

Fisiologia

8

Histologia

1

Medicina

19

Medicina Preventiva i Salut Pública

4

Nutrició i Bromatologia

1

TOTAL

40

ANNEX 5. Places de PAS UPF a data de signatura del concert
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Cos/Escala

Nivell/Grup Nombre

Àmbit

Cap d'UGA (A2)

24

1

UGA/CSV

Coordinadors d'Àmbit (A2)

18

3

UGA/CSV

Administratiu/va (C1)

20

3

UGA/CSV

Administratiu/va (C1)

16

6

UGA/CSV

III-U

2

Direcció de Campus

Tècnic pedagògic (L)

I-U

1

Direcció de Campus

Facultativa d'Arxiu i Biblioteques (A1)

24.1

1

Biblioteca

Ajudants d'Arxiu i Biblioteques (A2)

20.2

5

Biblioteca

Administratiu/va (C1)

16.3

2

Biblioteca

Tècnic de suport de pràctiques (L)

ANNEX 6. RELACIÓ DE MATERIAL INVENTARIABLE

1. AULES HABILITATS CLÍNIQUES (61.336, 61.338, 61.340, 61.342, 61.344)
- Taula del professor
- Buc de la taula del professor
- Cadira del professor
- Paperera
- Cadires pala
- Pissarra de guix / Pissarra Velleda
- Llits
- Lliteres portàtils
- Penjadors
- Armaris per a material
- Dispensador paper
- Pica d'aigua
- Rellotge
- Cortines i panells japonesos
- Telèfon
- Projectors
- Pantalla de projecció
- Pantalla de plasma
- Ordinador del professor
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- Amplificador i altaveus
- Simuladors
- Models anatòmics
- Monitors
- Ninos de simulació
- Desfibril·ladors amb rodes
- Carros de sèrum
- Aparell d'electrocardiograma
- Aparell RX

2. AULES D'INFORMÀTICA (61.303, 61.307, 61.309, 61.329, 61.331)
- Taula del professor
- Buc de taula del professor
- Cadira del professor
- Paperera
- Taules i cadires
- Pissarra de guix
- Micròfons de solapa
- Penjadors
- Rellotge de paret
- Cortines i panells japonesos
- Telèfon
- Projector
- Pantalla de projecció
- Ordinador del professor
- PCUs, pantalles, teclats, ratolins pels estudiants
- Amplificadors i altaveus

3. LABORATORIS (61.S02, 61.114-116, 61.118, 61.203-205, 61.207-209, 61.211-213, 61.227, 61.231-233)
- Poiates de treball
- Taules
- Armaris
- Prestatgeries
- Bucs
- Piques d'aigua
- Tamborets
- Cadires
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- Penjadors
- Papereres
- Pissarra Velleda amb rodes
- Farmacioles
- Rellotges de paret
- Cortines i panells japonesos
- Telèfons
- Projectors
- Pantalles de projecció
- Ordinadors
- Amplificadors i altaveus
- Punts d'aigua osmotitzada
- Punts de buit
- Punts de gas
- Bunsens
- Milli Q
- Màquina de gel
- Equip d'aigua destil·lada
- Autoclaus
- Armaris d'inflamables
- Neveres i congeladors
- Cabines de fluxe laminar / Cabines de seguretat biològica
- Campanes d'extracció de gasos
- Termodesinfectadora
- Agitadors: horitzontals, noria, vòrtex, calefactors
- Balances
- Banys d'aigua amb agitació i refrigeració
- Centrífugues, microcentrifugues i minicentrífugues, amb refrigeració
- Espectrofotòmetres
- Fotòmetres
- Lector de plaques Elisa
- Kits d'electroforesis de proteïnes
- Kits de transferència de proteïnes
- Kits d'electroforesis d'ADN
- Fonts d'electroforesis
- Làmpada UV
- Transil·luminadors – lectors de gels
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- Termocicladors
- Termoblocs agitadors
- Estufes de cultiu bacteriològic
- Estufes de buit
- Estufes d'assecat
- Forns d'hibridació
- Germinador de plantes
- Incubadors de CO2
- Incubadors amb agitació
- Microscopis òptics
- Microscopis invertits
- Microscopis de fluorescència
- Lupa de fluorescència
- Làmpades de fluorescència
- Fonts d'alimentació U.V.
- Càmeres de vídeo
- Lupes estereoscòpiques
- Llums fredes
- Lupa – contador de colònies
- Microones
- Micròtoms
- Bany histològics
- Cromatògraf
- Impressores
- Bombes de buit
- Mantes elèctriques
- Equips de punts de fusió
- Molinet de cafè
- pH-Metres
- Pipetes automàtiques
- Pipetejadors automàtics
- Pipeta de repetició
- Pipeta multicanal
- Recirculadors termostàtics
- Assecador de gels
- Segelladora de bosses
- Termòmetres / termòmetres Datalogger
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- Biopacs – analitzadors respiratoris
- Lliteres
- Neurosimuladors
- Esquelets
- Figures musculars
- Models anatòmics osteològics i musculars: cap, extremitats i cos
- Models anatòmics dels òrgans
- Models anatòmics dels òrgans dels sentits
- Model simulació per RCP i desfibril·lador

4. AULES TEÒRIQUES (61.S06, 61.101, 61.102-104, 61.103, 61.106-108, 61.107, 61.109, 61.110-112,
61.123-125, 61.127, 61.129, 61.202, 61.206, 61.210, 61.212, 61.226, 61.228, 61.232, 61.301, 61.302-304,
61-310-312, 61.314-316, 61.318, 61.325-327, 61.346-348)
- Taula del professor
- Buc de la taula del professor
- Cadira del professor
- Paperera
- Cadires pala / taules i cadires / pupitres / taula al mig amb cadires al voltant
- Pissarra
- Penjador
- Rellotge
- Cortines i panells japonesos
- Telèfon
- Projector / pantalla plasma / pantalla ordinador
- Pantalla projecció en aules amb canó
- Ordinador del professor
- Amplificador i altaveus
- Policom (Videoconferència)
- Micròfon solapa

5. BIBLIOTECA: Espais comuns, aules d'estudi i aula d'informàtica (61.003, 61.005, 61.007, 61.009, 61.011,
61.013, 61.014, 61.015, 61.016, 61.017)
- Taulell
- Bucs
- Cadires
- Taules
- Prestatgeries
- Papereres
- Pissarres
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- Penjadors
- Armaris per a material
- Rellotges
- Cortines i panells japonesos
- Telèfons
- PCUs, pantalles, teclats, ratolins pels estudiants
- Amplificador i altaveus

ANNEX 7. DEPENDÈNCIES

(Descripció i plànols)

(20.322.022)
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