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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
UNIVERSITATS CATALANES
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2014, per la que es publica el concert hospitalari entre la UAB, la UPF i el
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR).
Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona han signat en data 30 d’abril del 2013 el concert hospitalari que ha estat aprovat pels respectius
consells socials d’ambdues universitats, conforme preveu l’article 88 f) de la Llei d’Universitats de Catalunya, i
per l’òrgan competent del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR).
És per això que tenint en compte el que preveu l'article 105 de la Llei 14/86, de 25 d'abril, General de sanitat, i
el Reial Decret 1558/86, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases generals del règim de concerts entre
les universitats i les institucions sanitàries, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny, i
1652/1991, d'11 d'octubre i l'Ordre conjunta de 24 de juliol de 1987 dels departaments d'Ensenyament i de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya sobre el règim de concerts entre les universitats i les
institucions sanitàries, i una vegada informat favorablement per la Direcció General de Planificació i Recerca en
Salut del Departament de Salut i autoritzat per la Direcció General d’Universitats, procedeix ordenar la
publicació del concert hospitalari en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

RESOLEN:

Article únic.- Ordenar la publicació del concert hospitalari signat entre Universitat Autònoma de Barcelona, la
Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, que s’annexa.

Barcelona, 25 de juny de 2014

Ferran Sancho Pifarré
Rector de la UAB

Jaume Casals Pons
Rector de la UPF

(Vegeu la imatge al final del document)
Annex_DOGC.pdf

(14.202.072)
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Concert entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat
Pompeu Fabra i el Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona
Barcelona, 30 d’abril del 2013
REUNITS
El Sr. Ferran Sancho i Pifarré, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
segons el Decret 64/2012 de 12 de juny, en nom i representació d’aquesta institució que
té la seu social al Campus Universitari s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), en
virtut de les competències que li atorga l’article 75 dels Estatuts.
El Sr. Josep Joan Moreso i Mateos, rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), amb
seu a la plaça de la Mercè, 10-12, 08002 Barcelona, actuant en nom i representació
d’aquesta, en virtut de les competències que li atorga l’article 52 dels Estatuts d’aquesta
institució, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre.
El Sr. Josep Maria Via i Redons, president del Consorci MAR Parc de Salut de
Barcelona, amb seu a l’edifici Hospital del Mar, passeig Marítim 25-29, 08003
Barcelona, actuant en el seu nom i representació d’acord amb el seu nomenament de
data 11 de febrer de 2011.
Les parts, d’acord amb el règim aplicable al present concert, es reconeixen mútuament,
en les respectives qualitats amb les que obren, la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest acte i en virtut d’això,

MANIFESTEN
Que la Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant, UAB) i l’Ajuntament de
Barcelona han col·laborat des de l’any 1973 en la impartició de docència a la Facultat
de Medicina i en la recerca en el camp de les ciències de la salut.
Que l’Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny, implanta l’estudi universitari oficial de grau
en Medicina, de caràcter interuniversitari, a la Universitat Pompeu Fabra (d’ara
endavant, UPF) i a la UAB, i designa la UPF universitat coordinadora dels estudis.
Que des del curs acadèmic 2008-2009 la UPF i la UAB imparteixen l’esmentada
titulació en els centres del Consorci Parc de Salut Mar de Barcelona (d’ara endavant,
PSMAR). En aquest sentit, ambdues universitats van signar en data 14 de febrer del
2008 un conveni específic de col·laboració acadèmica per a la impartició conjunta
d’aquests ensenyaments, en els termes que disposa el conveni esmentat.
Que la UPF imparteix des del curs 1998-1999 els estudis de Biologia a la Facultat de
Ciències de la Salut i de la Vida, uns estudis orientats a la biologia humana amb un alt
component comú amb Medicina i que des del curs 2008-2009 s’han impartit com a grau
en Biologia Humana, i que des del curs 2011-2012 imparteix els estudis d’Enginyeria
Biomèdica i des del curs 2006-2007 imparteix una àmplia oferta d’estudis de postgrau.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

3/30

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6674 - 29.7.2014
CVE-DOGC-A-14202072-2014

Que el PSMAR disposa, per poder desenvolupar les funcions assistencials docents i de
recerca en el camp sanitari, dels hospitals universitaris i els centres i serveis associats
als hospitals universitaris que es descriuen a l’annex.
Que les bases sobre les quals s’ha sustentat la col·laboració mútua pel que fa a la UAB i
al PSMAR s’han materialitzat en els concerts que s’han signat successivament des de
1970 fins al 2001. Actualment és vigent el darrer d’aquests convenis, signat en data 29
de març del 2001 per l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (actualment Consorci
Parc de Salut Mar), l’Institut Municipal de Salut Pública (actualment Agència de Salut
Pública de Catalunya) i la UAB.
Que les parts estan interessades a establir un únic instrument que reguli la realització
conjunta del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR.
Que, en virtut del que preveu l’article 104 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de
sanitat, el Govern va dictar el 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, parcialment modificat pels reials decrets 644/1988, de 3 de juny,
i 1652/1991, d’11 d’octubre.
Que mitjançant l’Ordre conjunta de 24 de juliol de 1987 els departaments
d’Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya van dictar
normes sobre el règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.
Que la docència i la recerca han estat un estímul que ha generat valor afegit per als
professionals i per al conjunt de l’organització que han donat suport a l’oferta
assistencial del PSMAR, definida com un servei sanitari integrat, de qualitat i
multicèntric que pretén oferir una continuïtat assistencial i una elevada rapidesa de
resposta a les demandes dels pacients.
Que, atès el nou marc, les parts constaten la necessitat i expressen la voluntat de
formalitzar un nou concert en substitució del fins ara vigent, signat exclusivament amb
la UAB.
Per tot això, se signa aquest concert d’acord amb les següents:

CLÀUSULES
1. OBJECTIUS
L’objecte d’aquest conveni és regular les bases de la col·laboració entre la UAB, la UPF
i, per altra banda, el PSMAR per al desenvolupament conjunt dels estudis del grau en
Medicina.
Els objectius del concert entre la UAB, la UPF i el PSMAR són, d’acord amb el que
assenyalen els reials decrets 1558/1986, de 28 de juny, i 1652/1991, d’11 d’octubre,
pels quals s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les universitats i
les institucions sanitàries, els següents:
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1.1. Objectius docents
1.1.1. Facilitar la màxima utilització dels hospitals, els centres i dispositius assistencials
d’atenció primària, sociosanitària i de salut mental de les empreses públiques i de les
fundacions constituïdes en l’àmbit d’aquestes institucions, així com dels seus recursos
humans i materials per a la docència universitària del grau en Medicina.
1.1.2. Establir la col·laboració dels hospitals, els centres i dispositius sanitaris
assistencials, les empreses públiques i les fundacions per a la formació bàsica i clínica
dels estudiants de grau i de postgrau relacionats amb les ciències de la salut i de gestió
sanitària. En el cas del tercer cicle la formació s’estendrà a la metodologia de la
investigació biomèdica, de transferència, clínica i de salut pública.
1.1.3. Cooperar en el manteniment i la qualificació dels professionals de les ciències de
la salut al més alt nivell, amb una atenció especial a la seva actualització i reciclatge, i
afavorir-ne, sempre que sigui possible, la incorporació a la docència universitària.
1.2. Objectius assistencials
1.2.1. Cooperar perquè l’ensenyament universitari de Medicina, així com els resultats de
la investigació, s’utilitzin en la millora de l’atenció sanitària.
1.2.2. Preveure que coincideixi la major qualitat assistencial amb la consideració
d’hospital universitari. Així mateix, els centres i dispositius assistencials, les empreses
públiques i les fundacions associades al PSMAR hauran d’assolir els criteris de qualitat
assistencial que estableixin les institucions sanitàries i les universitats responsables.
1.3. Objectius de la recerca
1.3.1. Potenciar la recerca, afavorint el desenvolupament de la recerca en ciències de la
salut de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, i coordinar la seva
activitat amb la dels departaments universitaris.
1.3.2. Promocionar programes de formació específics d’investigadors en ciències de la
salut.
1.4. Acreditació d’hospital universitari
Un cop comprovat per la Generalitat de Catalunya que les institucions sanitàries que
s’han de concertar compleixen els requisits a què fan referència el reial decret
1558/1986, de 28 de juny i l’Ordre ministerial de 31 de juliol de 1987, el PSMAR
ofereix, per a la docència i la recerca, l’estructura sanitària prevista a l’annex 1.
2. ESTRUCTURA
D’acord amb el que preveuen l’Ordre ministerial de 31 de juliol de 1987 i l’Ordre
conjunta de 24 de juliol de 1987 dels departaments d’Ensenyament i de Sanitat i
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Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el PSMAR assegura que el centres que
s’especifiquen a l’annex 1 compleixen els requisits exigits en aquestes ordres.
3. ÒRGANS DE GOVERN
3.1. Comissió mixta
3.1.1. Composició de la comissió mixta
La comissió mixta universitats-institució sanitària serà paritària i estarà composta per
dotze membres.
Els representants de cada universitat seran els següents:
- El rector/rectora o la persona en qui delegui.
- El vicerector/vicerectora de professorat o la persona que designi.
- El degà/degana o la persona en qui delegui.
- El coordinador/coordinadora del Campus Universitari Mar, en el cas de la
UAB, i el director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut,
en el cas de la UPF, o les persones en qui deleguin.
Els representants de la institució sanitària seran els següents:
- El president/presidenta del PSMAR o la persona en qui delegui.
- El/La gerent del PSMAR o la persona en qui delegui.
- El director/directora mèdic.
- El director/directora de docència del PSMAR o la persona en qui delegui.
A la comissió mixta hi assistiran, quan sigui necessari pels temes que s’hi hagin de
tractar, dos estudiants del grau conjunt, amb veu i sense vot, que seran els representants
escollits pels estudiants. Un d’ells serà dels tres primers cursos i l’altre dels tres darrers
cursos.
En funció dels assumptes que es tractin en el si de la comissió, ambdues institucions
podran convidar el nombre d’assessors o experts que considerin pertinent, amb veu i
sense vot, sempre que ho comuniquin prèviament al president de la comissió.
3.1.2. Presidència de la comissió mixta
Tindran la presidència de la comissió mixta, successivament, durant un curs acadèmic
complet, un dels representants de la UAB, designat pel rector; un dels de la UPF,
designat pel rector, i un representant de PSMAR, designat per la màxima autoritat
d'aquest.
Les funcions del president seran les següents:
a. Convocar les sessions de la comissió mixta i fixar-ne l’ordre del dia segons les
necessitats objectives per a la bona marxa del concert, i recollir els suggeriments
i les peticions que hagin estat formulades pels membres de la comissió.
b. Presidir i moderar les reunions.
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c. Vetllar pel compliment dels acords presos i harmonitzar les necessitats docents,
assistencials i de recerca de les entitats concertades.
3.1.3. Secretaria de la comissió mixta
La Comissió Mixta tindrà un secretari, amb veu i sense vot, que serà designat per la
mateixa Comissió a proposta del PSMAR i de conformitat amb els rectors de la UAB i
la UPF. El secretari de la comissió mixta tindrà la seva seu en les dependències del
PSMAR.
Les funcions del secretari seran les següents:
a. Exercir la secretaria de la comissió mixta, redactar-ne les actes de les reunions i
adoptar les mesures previstes per a l’execució dels acords.
b. Informar personalment la comissió mixta sobre el seguiment de l’execució de les
mesures adoptades.
3.1.4. Funcions de la comissió mixta
a. Vetllar per la correcta aplicació del concert i assegurar en tot moment la qualitat de
l’ensenyament i una adequada relació amb les comissions de les universitats i de les
facultats en allò que les concerneix.
b. Fixar els objectius específics de desenvolupament i promoció de les activitats
desenvolupades al campus.
c. Definir, coherentment amb les directrius generals marcades, respectivament, per la
UAB, la UPF i el PSMAR, la política de personal docent.
d. Proposar el nombre i el perfil de les places vinculades de professor permanent de la
plantilla de les universitats, així com el procediment de vinculació a la plaça
assistencial de l’Hospital Universitari o dels centres associats a l’Hospital
Universitari en aquest concert.
A l’Annex 3.1.1. figuren les places vinculades actualment existents per part de la
UAB i en l’annex 3.1.2. es recullen les places a vincular per part de la UPF i que
corresponen al professorat permanent actual d’aquesta universitat que imparteix
docència en els estudis emparats per aquest concert que està contractat pel PSMAR i
que no té cap altra vinculació de caire laboral. Quant a les noves places clíniques
vinculades que es puguin convocar a l’empara del present concert, preferentment
correspondran a la UAB. Seguint aquests principis i amb caràcter no ordinari, i per
part de les dues universitats, es podrà proposar la convocatòria de professorat en el
camp que és competència de l’altra universitat, sempre que l’altra Institució no
estigui en condicions de dur-ho a terme.
e. Proposar el nombre i el perfil de les places de professor associat mèdic o assistencial
que pertanyin a la plantilla de les universitats, que prioritàriament s’hauran de cobrir
amb personal de l’Hospital Universitari i dels centres associats.
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f. Fer el seguiment dels acords presos a la mateixa comissió mixta i informar i rebre
informació de les qüestions delegades a altres comissions.
g. Fer el seguiment del rendiment pedagògic teòrico-pràctic, en connexió amb els
centres responsables.
h. Proposar els requisits i el barem de mèrits per a la convocatòria dels concursos de
professor associat mèdic o assistencial.
i. Elaborar fórmules específiques de coordinació entre les activitats docents,
assistencials i de recerca.
j. Proposar les convocatòries de les places de professor associat mèdic o assistencial
previstes en l’apartat e).
k. Proposar les convocatòries de les places vinculades, d’acord amb el Reial Decret
1558/1986, per a la seva aprovació conjunta, de manera preferent en el cas de les
àrees clíniques, entre la UAB i el PSMAR, i amb caràcter no ordinari entre la UPF i
el PSMAR.
l. Desenvolupar els punts necessaris per al compliment del concert que no estiguin
inclosos en aquesta estipulació i revisar periòdicament els annexos del concert.
m. En cas d’existir un tema no previst en aquest concert i que exigeixi un acord entre el
PSMAR i les universitats, haurà de ser sotmès a la consideració de la Comissió
Mixta.
n. Proposar als òrgans de govern de les institucions signants del concert la
desvinculació d'una plaça quan concorrin causes suficientment justificades que facin
convenient la seva desvinculació.
3.1.5. Règim de reunions de la comissió mixta
La comissió mixta es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a l’any, i amb caràcter
extraordinari quan ho decideixi el president o a instàncies de qualsevol de les entitats
signants del concert.
L’esmentada comissió mixta es correspon amb la regulada a la base sisena de l’article 4
del Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny.
3.1.6. Règim de presa d’acords en el si de la comissió mixta
Els acords de la comissió mixta es prenen per acord de la majoria simple dels seus
membres.
En el cas que un tema afecti exclusivament una universitat, l’altra universitat tindrà dret
de veu però no de vot.
Les decisions que afectin les tres institucions s’hauran de prendre per consens, sense
que dues institucions puguin imposar la seva voluntat a la tercera.
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3.2. La comissió permanent de la comissió mixta
Es constituirà, en el termini de dos mesos, una comissió permanent de la comissió mixta
que estarà formada per dos membres de cada institució.
La constitució de la comissió permanent comportarà, amb caràcter mínim i necessari, la
delegació a aquest òrgan de facultats i funcions vinculades a les que s’enumeren en els
subapartats f), g), h), i), j) i l) de la clàusula 3.1.4.
3.3. Comissió de Recerca
La Comissió de Recerca a què es refereix el Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, serà
la Comissió de Recerca de la Fundació IMIM, en el patronat de la qual estan
representades les institucions signants d’aquest conveni.
3.4. Representació recíproca de les universitats i de l’Hospital Universitari en els
òrgans de govern d’ambdues entitats
Per tal de complir la representació recíproca de les universitats i del PSMAR als òrgans
de govern que preveu la base setzena del Reial Decret 1558/1986, i amb la finalitat
d’assegurar la coordinació adequada de les universitats i el PSMAR, el coordinador del
Campus Universitari Mar de la UAB i el degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de
la Vida de la UPF formaran part del màxim òrgan de participació clínica del PSMAR, i
la Direcció del PSMAR nomenarà un representant a la Junta de la Facultat de Medicina
de la UAB i a la Junta de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF.
Ambdós representants participaran, amb veu i sense vot, en els òrgans de govern
respectius.
3.5. Comissió de Qualitat i comissions assessores
El PSMAR assegura l’existència de la Comissió Central de Garantia de Qualitat i de les
comissions assessores següents:
- Comissió d’Infeccions
- Comissió de Documentació Clínica
- Comissió de Farmàcia
- Comissió de Mortalitat i Teixits
- Comissió de Tumors
- Comissió de Trasplantaments
- Comissió de Transfusions
- Comissió de Dolor
- Comissió de Nutrició
- Comissió d’Utilització de Quiròfans
- Comissió de Docència
- Comissió de Credencials
- Comissió de Formació Contínua
- Comitè d’Ètica Assistencial
- Comitè Ètic d’Investigació Clínica
- Comitè Avaluador d’Actes Assistencials
- Comissió de Biblioteca
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3.6. Avaluació de la qualitat
El PSMAR garanteix que els hospitals concertats disposen de:
a)
b)
c)
d)

Protocols d’actuació assistencial a les diverses àrees.
Mètodes de vigilància i d’avaluació de la qualitat assistencial.
Programació de les activitats per serveis.
Una anàlisi periòdica de l’activitat quotidiana assistencial, de recerca i docent dels
serveis o unitats en allò que fa referència a la tasca docent i científica.
e) El nivell de qualitat i de complexitat necessaris per poder desenvolupar uns estudis
de Medicina amb perfil d’excel·lència.
3.7. Capacitat per a la docència
Les universitats i el PSMAR es comprometen, respectivament, a garantir l’oferta de
places d’estudiants i el volum i el nivell de complexitat de l’activitat assistencial
necessaris per als fins docents. A l’annex 2 s’especifica el nombre d’estudiants
matriculats en el curs 2012-2013.
Si excepcionalment es produïssin increments o disminucions substancials del nombre
d’estudiants o del volum i el nivell de complexitat de l’activitat assistencial, la comissió
mixta hauria de revisar les estipulacions d’aquest document, per tal de corregir-les si fos
procedent.
En qualsevol cas, el PSMAR es compromet a garantir un nivell elevat dels estàndards
assistencials.
4. PERSONAL
4.1. Professorat
A fi de garantir els objectius docents i d’investigació de les universitats en les àrees
relacionades amb les ciències de la salut, s’establirà la plantilla teòrica de places
vinculades de professor ordinari-facultatiu especialista i la de professors associats. A
més, per l’ensenyament pràctic de les titulacions en ciències de la salut, es requereix la
col·laboració de la resta de personal de la plantilla assistencial del PSMAR.
4.1.1. Professorat permanent
a.

A l’annex 3.1 es recullen les places docents i assistencials que estan vinculades tant
a l’Hospital Universitari com als seus centres associats en el moment de la
signatura del concert.
A l’annex 3.1.1 figuren les places de la UAB actualment vinculades.
A l’annex 3.1.2. es recullen les places que hi ha de vincular la UPF, i que
corresponen al professorat permanent actual d’aquesta universitat que imparteix
docència en els estudis emparats per aquest concert, que està contractat pel PSMAR
i que no té cap altra vinculació de caràcter laboral.
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La comissió mixta determinarà, atenent a les necessitats docents, de recerca i
assistencials, i tenint en compte la plantilla teòrica, la vinculació i desvinculació de
places. Per tant, els processos de convocatòria, definició i amortització de les
propostes de places s’hauran d’aprovar en el si de la comissió mixta.
b. Quan hi hagi una plaça vacant de professor permanent de la UAB vinculada a una
plaça assistencial, la comissió mixta en proposarà la convocatòria amb l’informe
previ de:
- El departament universitari
- La Direcció del PSMAR
- La Unitat Docent del PSMAR
c. Quan hi hagi una plaça vacant de professor permanent de la UPF vinculada a una
plaça assistencial, la comissió mixta en proposarà la convocatòria amb l’informe
previ de:
- El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
- La Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
La Direcció del PSMAR
d.

Per a cada plaça se n’ha de fer constar:
- El departament universitari
- L’àrea de coneixement, o el perfil docent i de recerca
- La categoria acadèmica
- L’Hospital Universitari i, si escau, el centre associat a l’Hospital
Universitari.
- L’especialitat en ciències de la salut, si escau.

e.

En el cas que el titular d’una plaça vinculada quan arribi a l’edat ordinària de
jubilació, d’acord amb la normativa de la Seguretat Social vigent a cada moment,
redueixi la seva dedicació assistencial fins a un 50% i/o cessi en les funcions de
comandament, aquesta reducció i/o cessament no afectarà la vinculació de la plaça.

f. En el cas que un professor amb plaça vinculada passi a ocupar responsabilitats
gerencials 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, i es garantirà el servei actiu de la
plaça assistencial o docent d’origen, d’acord amb la normativa vigent.
g. Quan un professor titular d’una plaça vinculada deixi de prestar serveis
assistencials al PSMAR - o entitats que en són mitjà propi - per qualsevol causa,
atesa la consideració d’un sol lloc de treball que tenen les places vinculades, es
produirà automàticament el cessament en l’activitat docent vinculada a l’activitat
assistencial que prestava a compte del PSMAR. La comissió mixta decidirà la
convocatòria o amortització de l’esmentada plaça vinculada.
h. Les places assistencials en un dels centres associats al PSMAR vinculades a la
docència universitària es consideraran a tots els efectes places vinculades al mateix
PSMAR. En cas que, per interès de la institució sanitària, el professor hagués de
finalitzar la seva dedicació assistencial al centre associat, la institució sanitària
haurà de proposar una altra plaça assistencial a la qual es pugui vincular.

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

11/30

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6674 - 29.7.2014
CVE-DOGC-A-14202072-2014

i. El nivell de professorat caldrà que es consideri un mèrit rellevant per a
l’adjudicació del nivell de carrera professional. En cas que la institució no tingui
desenvolupat un model de carrera professional, continuarà vigent el principi del
Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, que estableix que es procurarà que hi hagi
una correspondència adequada entre l’activitat docent i assistencial per tal que es
puguin fer efectives ambdues funcions.
j. Els mèrits que demostrin una alta dedicació institucional i actuació professional
acreditats pel màxim responsable de l’Hospital Universitari s’hauran de prendre en
consideració en els barems de mèrits que estableixi la universitat a efectes de
promocionar acadèmicament els professors permanents.
k.

Les convocatòries de les places vinculades que ja estiguin dotades econòmicament
les efectuaran conjuntament la universitat i el PSMAR seguint les normes
establertes en el Reial Decret 1558/1986, de 28 de juny, i en la normativa dictada
en desenvolupament de l’article 105 de la Llei general de sanitat. Les propostes
dels departaments universitaris corresponents o del Campus Universitari Mar
s’avaluaran i es prioritzaran en el si de la comissió mixta, la qual les traslladarà als
òrgans de govern de la universitat i del PSMAR per a la seva aprovació.

4.1.2. Professors associats mèdics o assistencials
a. A l’annex 3.2 s’assenyalen les places de professor associat mèdic o assistencial
existents en el moment de la signatura del concert:
a. A l’annex 3.2.1. s’assenyalen les places de professorat associat mèdic o
assistencial per part de la UAB.
b. A l’annex 3.2.2. figuren les places de professor associat mèdic o
assistencials pertanyents a la plantilla de la UPF.
b. Havent escoltat els departaments de cada universitat, la direcció del PSMAR i la
Junta Docent del Campus Universitari Mar i el deganat de la Facultat de Ciències de
la Salut i de la Vida de la UPF, i un cop s’hagi fet la corresponent dotació
econòmica, la comissió mixta cada tres anys farà la proposta de places i anualment
revisarà les que s’hagin de renovar. Aquesta proposta, avaluada i prioritzada per la
comissió, serà traslladada als òrgans de govern de la universitat per a la seva
aprovació. En la convocatòria s’hi ha de fer constar el següent:
- El departament universitari
- L’àrea de coneixement o el perfil docent
- L’Hospital Universitari i, si escau, el centre associat al PSMAR
- L’especialitat en ciències de la salut
c. La comissió que avaluarà els concursos de professor associat mèdic o assistencial
estarà formada per cinc membres: tres professors permanents, designats pel
departament universitari del qual dependran les places convocades, un dels quals
haurà de ser professor d’una altra universitat i un altre dels quals haurà de pertànyer a
la plantilla de l’Hospital Universitari. Tots tres han de ser especialistes en alguna de
les especialitats mèdiques de l’àrea de coneixement. Els dos membres restants de la
comissió seran designats per la màxima autoritat del PSMAR, i hauran de ser
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especialistes de la mateixa especialitat en ciències de la salut de la plaça que es
convoca.
d. Cada any la comissió mixta revisarà el nombre de places de professor associat mèdic
o assistencial en funció de les necessitats docents de la titulació conjunta i de les
disponibilitats pressupostàries.
e. Les places de professor associat mèdic o assistencial pertanyents a la plantilla de la
universitat s’hauran de cobrir prioritàriament amb personal de la plantilla del
PSMAR i dels seus centres associats i col·laboradors. La durada dels contractes serà
la que estableix l’article 53 de la Llei orgànica d’universitats. El professor associat
estarà sotmès a l’avaluació contínua oportuna. El professor associat cessarà com a tal
quan, pel motiu que sigui, causi baixa de la plantilla del PSMAR o del centre
associat.
f. Quan les necessitats docents ho exigeixin, la comissió mixta podrà proposar com a
professors associats mèdics o assistencials, professionals de l’Hospital Universitari i
centres associats, malgrat que no tinguin una de les especialitats en ciències de la
salut reconegudes en el catàleg vigent i sempre que demostrin una capacitat docent
en el marc dels continguts de l’àrea de coneixement i del pla d’estudis corresponent.
g. Amb caràcter excepcional, si les necessitats docents ho justifiquen, quan en la
plantilla de l’Hospital Universitari o en els seus centres associats no hi hagi cap
professional amb el perfil docent adequat, la comissió mixta podrà aprovar la
contractació de professors associats mèdics o assistencials d’institucions no inclosos
en els annexos d’aquest concert.
h. La situació de professor associat mèdic o assistencial s’ha de considerar un criteri
important en l’avaluació del nivell de carrera professional del PSMAR i dels centres
associats quan es desenvolupi el model de carrera professional, sempre que no
contradigui el marc de relacions laborals del PSMAR.
i. D’altra banda, els mèrits que acreditin una qualitat assistencial alta en els
professionals del PSMAR han de ser tinguts en consideració en els barems de mèrits
que estableixi la Universitat a efectes de promoció acadèmica dels professors
associats.
4.1.3. Professor associat clínic o col·laborador acadèmic
Podran accedir a la credencial de professor associat clínic o col·laborador acadèmic
aquells facultatius de la plantilla del PSMAR que col·laboren a la docència. Així
mateix, accediran a l’esmentada credencial els facultatius que fan atenció directa als
pacients, essent aquesta interacció facultatiu-pacient part de la formació pràctica de
l’alumne.
4.1.4. Professors visitants
Als professors visitants els serà d’aplicació la normativa establerta universitària per a
aquests professors.
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4.2. Personal d’administració i serveis
a. Les universitats han de garantir el personal suficient per al normal i correcte
funcionament del grau en Medicina.
b. A l’annex 3.3 figura el personal d’administració i serveis (PAS), amb indicació del
nombre i de la categoria professional, que dóna suport al grau en Medicina
compartit per la UAB i la UPF en les funcions específiques de secretaria acadèmica
i de Biblioteca.
c. El personal d’administració i serveis pertanyerà a la plantilla de la universitat
respectiva.
d. Excepcionalment, amb l’acord previ entre la universitat i el PSMAR, aquest podrà
designar personal de la seva plantilla per reforçar la del Campus Universitari Mar.
5. ESTUDIANTS
L’estudiant que utilitza el recinte i les instal·lacions que les universitats i el PSMAR
posen a la seva disposició, adquireix un conjunt de deures i de drets que es concreten a
continuació:
Deures:
1. L’estudiant s’integrarà als equips assistencials de l’hospital en la forma i d’acord
amb les característiques que el programa d’estudis i els seus responsables
considerin més oportunes.
2. L’actitud i la presència de l’estudiant es regiran per les normes generals de
l’hospital i per les normes específiques del servei, si escau.
3. Les tasques encomanades a l’estudiant en pràctiques seran les més adequades al
curs en el qual estigui matriculat, en una progressió de responsabilitats que
s’iniciarà en el tercer curs i finalitzarà en el període eminentment pràctic del
darrer curs. La supervisió d’aquestes tasques la realitzarà el professor
responsable.
4. L’estudiant tindrà encomanades tasques especifiques de prevenció, promoció i
protecció de la salut.
Drets:
1. L’estudiant gaudirà del dret d’accedir al recinte hospitalari i de romandre-hi per
poder dur a terme la seva activitat formativa de la millor manera possible.
L’hospital li facilitarà el document d’identificació corresponent.
2. L’estudiant en pràctiques podrà utilitzar les instal·lacions de menjador i de bar
de l’Hospital.
3. El Servei de Salut Laboral de l’Hospital, en coordinació amb el servei de salut
de les universitats, s’encarregarà de regular les condicions higièniques, la
prescripció de vacunes, els riscos de contagi i la resolució d’accidents, etc., de
l’estudiant.
6. RECURSOS FÍSICS I INSTRUMENTALS
6.1. Dependències del Campus Universitari Mar
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a. El concert garanteix que el PSMAR i els seus centres associats tenen la
infraestructura física adequada per al desenvolupament de la docència i de la
recerca, i, en conseqüència, disposaran d’aules, de seminaris, de laboratoris de
pràctiques, de sales d’habilitats clíniques, de sales de reunions i, també, de vestidors
per als estudiants que reben ensenyament a jornada completa. Les institucions
vetllaran en cada moment per garantir que es disposa dels espais que requereixi la
impartició dels ensenyaments en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament
Superior.
b. L’aulari de les classes lectives ordinàries que es realitzaran per desplegar el grau en
Medicina s’enumera a l’annex 4.
c. Les dependències pròpies del PSMAR que, d’acord amb el concert, les universitats
utilitzin per a les finalitats docents de la pràctica clínica són totes les de l’àrea
assistencial dels hospitals, amb les limitacions pròpies de les seves normatives de
funcionament intern. L’accés dels estudiants a aquestes àrees es reglamentarà i es
determinarà en els programes de pràctica de cada assignatura, i perquè es puguin
aplicar hauran d’haver estat aprovats pels centres corresponents.
d. Així mateix, s’haurà de garantir la infraestructura necessària perquè els estudiants
disposin, entre d’altres, d’espais de descans, de vestidors, de menjadors i de
cafeteria.
6.2. Biblioteca
a. La Biblioteca del Campus Universitari Mar es regeix pels acords establerts per la
UAB, la UPF i el PSMAR, i està integrada pels fons procedents de les tres
institucions. En són usuaris els estudiants d’aquest campus, el professorat i el
personal sanitari del Parc de Salut Mar.
b. El seguiment de la Biblioteca correspon a la Comissió de Biblioteca, creada en els
acords esmentats entre les tres institucions.
6.3. Comunicacions
Les universitats i el PSMAR hauran d’establir les mesures necessàries per garantir unes
comunicacions adequades –telèfon, correu, xarxa informàtica– entre els hospitals
universitaris, els centres afectats, els departaments universitaris i els òrgans de govern
de les universitats i qualsevol altra localització que sigui necessària per al bon
funcionament de la docència i de la recerca a la institució sanitària.
6.4. Material inventariable
L’annex 5 estableix la titularitat actual del material inventariable existent al Campus
Universitari Mar.
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7. PRESSUPOSTOS
7.1. Finançament de la docència
El pressupost de les activitats docents universitàries que es desenvolupin al PSMAR i
als centres associats que siguin cobertes per les universitats comprendran les partides
següents:
a. Les universitats i el PSMAR es comprometen a aportar els recursos necessaris per
mantenir les infraestructures, el personal i els recursos necessaris per al correcte
desenvolupament del grau en Medicina compartit per la UAB i la UPF.
b. La dotació econòmica de les institucions haurà d’atendre, en qualsevol cas, les
despeses relacionades amb: personal; manteniment dels espais físics, del mobiliari i
dels equips informàtics; comunicació, neteja i despeses energètiques, així com una
dotació anual adequada per a llibres i revistes.
c. Anualment les universitats presentaran a la comissió mixta la seva política
d’inversions al Campus Universitari Mar. Les universitats i el PSMAR acordaran els
cofinançaments possibles a les àrees pròpies i comunes del Campus Universitari
Mar, la Biblioteca, l’Institut d’Investigació i l’Hospital Universitari.
7.2. Finançament de la recerca
El finançament de la recerca s’articularà econòmicament a partir dels recursos obtinguts
a través de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques.
Les parts signants i el personal docent afectat per aquest conveni, hauran de presentar
les sol·licituds de finançament per als projectes de recerca de l’Instituto de Salud Carlos
III en el marc de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mediques (IMIM), donada
l’adscripció de les parts a l’IMIM.
7.3. Finançament de les institucions sanitàries
L’ens planificador i comprador de serveis reconeixerà el cost addicional que suposen els
programes docents i de recerca. Els sistemes de pagament hauran de considerar aquesta
singularitat, que s’haurà de preveure en els contractes-programa dels hospitals
universitaris.
7.4. Dotació del Campus Universitari Mar i professorat
La comissió mixta disposarà anualment de la informació econòmica sobre la contribució
de les diferents institucions al desenvolupament dels estudis.
8. SEGUIMENT DEL CONCERT
8.1. Durada i revisió del concert
La durada del concert entre la UAB, la UPF i el PSMAR serà de sis anys, prorrogable
fins a dotze per acord entre les parts. Un cop transcorregut aquest termini de dotze anys,

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

16/30

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6674 - 29.7.2014
CVE-DOGC-A-14202072-2014

el concert es considerarà tàcitament prorrogat per períodes anuals successius. En
qualsevol cas, però, a petició de qualsevol de les parts es podran revisar els acords
pactats, sempre que es notifiqui a l’altra part amb prou antelació perquè es pugui arribar
a una entesa abans del 30 de juny. Si l’entesa no es produeix abans d’aquesta data, ja no
podrà haver-hi modificacions fins al curs següent; d’aquesta manera es garanteixen les
prerrogatives dels estudiants i dels professors per començar i acabar regularment el curs
acadèmic.
Els annexos de cada concert específic es revisaran amb periodicitat anual.
8.2. Denúncia del concert
La denúncia del concert podrà plantejar-se, entre altres supòsits, en les circumstàncies
següents:
a. Sis mesos abans que expiri el concert, per tal de procedir a renovar-lo, si escau, en
les mateixes condicions o en d’altres que es puguin pactar.
b. Quan s’hagi depassat el seu període de validesa sense que hagi estat renovat, per tal
de corregir així al més aviat possible l’anòmala situació de renovació tàcita.
c. Quan les condicions econòmiques pactades esdevinguin desproporcionades en
relació amb els costos avaluats per a l’activitat docent i no sigui possible corregir-les
per imperatius aliens a les parts.
d. Quan s’hagi produït un clar desistiment en les funcions pròpies de l’activitat
universitària del qual es pugui derivar un perjudici evident per als drets dels
estudiants.
e. Quan modificacions del pla d’estudis de titulacions de ciències de la salut o altres
importants modificacions imposades per les administracions públiques implicades
obliguin a reconsiderar tots els pactes i a estudiar de bell nou la conveniència d’un
altre tipus de concert.
f. Quan es produeixin reestructuracions funcionals de l’Hospital que facin inviable
l’activitat universitària.
g. Per voluntat d’una de les parts, si avisa l’altra amb un any des del començament de
l’últim curs cobert pel conveni.
En qualsevol cas, si s’arriba a la determinació de proposar la rescissió del concert,
caldrà estudiar, juntament amb els consell socials de les universitats, amb els
departaments amb competències sanitàries i universitàries de la Generalitat de
Catalunya i amb l’entitat gestora de la institució sanitària, les repercussions socials que
podrien derivar-se d’aquesta decisió. En darrer terme, la capacitat de rescindir el concert
és competència de la Generalitat de Catalunya.
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9. ESTIPULACIONS ADDICIONALS
1. Mentre no es determini el mecanisme de compensació pressupostària entre les
universitats i la institució sanitària –prevista a la base 13.9 del Reial Decret
1558/1986, de 28 de juny– per tal de satisfer les retribucions del professorat amb
la plaça vinculada, i sense perjudici de les directrius específiques que els
departaments de Salut i Ensenyament de la Generalitat de Catalunya puguin
dictar al respecte, les universitats i el PSMAR continuaran pagant les nòmines
respectives com ho han estat fent fins ara.
En el moment en què, d’acord amb el que preveu el reial decret esmentat, la
universitat pagui l’import total de la nòmina corresponent al personal vinculat, el
PSMAR transferirà a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat
Pompeu Fabra la part de la nòmina que correspongui a l’activitat sanitària i
assistencial. Així mateix, les universitats es faran càrrec de la part que
correspongui a l’activitat docent, que es calcularà d’acord amb els nivells
retributius i generals establerts per al professorat universitari segons les seves
categories i dedicacions.
2. La UAB, la UPF i el PSMAR expressen la voluntat d’estendre la col·laboració
mútua a la docència d’altres estudis en l’àmbit de les ciències de la salut.
3. En el termini màxim de sis mesos des de la signatura d’aquest concert es
procedirà a aprovar la doble adscripció de l’IMIM a la UAB i a la UPF, per la
qual cosa iniciaran els procediments corresponents a través dels òrgans de les
respectives institucions.
4. El règim per a la impartició i l’organització dels ensenyaments conduents al títol
de graduat en Medicina que imparteixen conjuntament la UPF i la UAB es
regeix per l’Ordre ECO/119/2011, de 7 de juny, i pel conveni específic de
col·laboració acadèmica subscrit entre ambdues universitats en data 14 de febrer
del 2008, que continua vigent llevat que contradigui el que s’estableix en aquest
concert.
I, en prova de conformitat, i amb la representació que consta, es signa aquest document.

Sr. Josep M Via i Redons
President del Consorci
Mar Parc de Salut de Barcelona

Sr. Josep Joan Moreso i Mateos
Rector
Universitat Pompeu Fabra

Sr. Ferran Sancho i Pifarré
Rector
Universitat Autònoma de Barcelona
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Annex 1.
Àrees i Serveis hospitalaris del Parc de Salut Mar
Annex 2.
Estudiants matriculats de la docència clínica en el curs 2012-2013
Annex 3.1.
Places docents i assistencials vinculades a l’Hospital Universitari i als centres associats
en el moment de signar el concert
Annex 3.1.1. UAB
Annex 3.1.2. UPF
Annex 3.2.
Places de professor associat mèdic o assistencial de l’Hospital Universitari i dels centres
associats en el moment de signar el concert
Annex 3.2.1. UAB
Annex 3.2.2. UPF
Annex 3.3.
Places de personal d’administració i serveis en el moment de signar el concert
Annex 4.
Dependències del Campus Universitari Mar utilitzades per a l’ensenyament de les
ciències de la salut
Annex 5.
Material inventariable del Campus Universitari Mar propietat de les universitats
Els annexos 4 i 5 no es publiquen atesa la seva grandària. Es poden consultar a la Seu
Electrònica de la UPF i a la Seu Electrònica de la UAB.
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ANNEX 1
ÀREES I SERVEIS HOSPITALARIS DEL PARC DE SALUT MAR

Segon:
a) Els serveis concertats amb l'Hospital del Mar seran tots els existents i la seva
correspondència amb els departaments universitaris serà la següent:
ÀREA ASSISTENCIAL:

MEDICINA

MEDICINA INTERNA
NEUROLOGIA / NEUROFISIOLOGIA
APARELL DIGESTIU
CARDIOLOGIA I UNITAT CORONÀRIA
UNITAT D'ENDOCRINOLOGIA
- NUTRICIÓ I DIETÈTICA
PNEUMOLOGIA
REUMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
MALALTIES INFECCIONSES
ONCOLOGIA MÈDICA
HEMATOLOGIA CLÍNICA
NEFROLOGIA
ÀREA ASSISTENCIAL: CIRURGIA
CIRURGIA GENERAL I APARELL DIGESTIU
TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA
OFTALMOLOGIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
UROLOGIA
CIRURGIA VASCULAR
CIRURGIA TORÀCICA
ANESTESIOLOGIA I REANIMACIÓ
NEUROCIRURGIA
CIRURGIA ORAL I MAXIL·LOFACIAL
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DEPARTAMENT UNIVERSITARI (UAB)

DEPARTAMENT UNIVERSITARI (UPF)

MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA

CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA
CIRURGIA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
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MATERNOINFANTIL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

ÀREA ASSISTENCIAL: PSIQUIATRIA
PSIQUIATRIA, TOXICOMANIES I SALUT MENTAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

ÀREA ASSISTENCIAL: SERVEIS GENERALS
ANATOMIA PATOLÒGICA
FARMÀCIA HOSPITALÀRIA
FARMACOLOGIA CLÍNICA
LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA:
- UNITAT DE BIOQUÍMICA
- UNITAT D'HEMATOLOGIA
- UNITAT D'IMMUNOLOGIA
- UNITAT DE MICROBIOLOGIA
RADIODIAGNÒSTIC
CRC HOSPITAL DEL MAR:
- RESSONÀNCIA MAGNÈTICA
- ESTUDIS ISOTÒPICS

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES
FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA
FARMACOLOGIA I TERAPÈUTICA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
CEXS

ÀREA ASSISTENCIAL:

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA
PEDIATRIA
NEONATOLOGIA
UNITAT MEDICINA FETAL, DIAGNÒSTIC PRENATAL
I REPRODUCCIÓ HUMANA
CIRURGIA PEDIÀTRICA

DOCUMENTACIÓ CLÍNICA I ARXIU
BIOESTADÍSTICA
MEDICINA PREVENTIVA
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BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
MEDICINA
BIOLOGIA CEL·LULAR, FISIOLOGIA I IMMUNOLOGIA
GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
MEDICINA
MEDICINA
MEDICINA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
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CEXS
CEXS
CEXS
CEXS

CEXS
CEXS
CEXS
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SERVEI D'ESTUDIS
REGISTRE DE TUMORS
CURES INTENSIVES
URGÈNCIES
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PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
MEDICINA
MEDICINA
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CEXS
CEXS
CEXS
CEXS
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b) Els serveis concertats amb l'Hospital de l'Esperança seran tots els existents i la seva
correspondència amb els departaments universitaris serà la següent:
ÀREA ASSISTENCIAL:
CURES PAL·LIATIVES

MEDICINA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
MEDICINA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

ÀREA ASSISTENCIAL:
OFTALMOLOGIA

CIRURGIA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CIRURGIA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

SERVEIS GENERALS

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
MEDICINA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

MEDICINA

CEXS

ÀREA ASSISTENCIAL:
RADIOTERÀPIA

FISIOTERÀPIA I
REHABILITACIÓ

ÀREA ASSISTENCIAL:

FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ
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c) Els serveis concertats amb l'INAD (H. Mar, C. Forum i CAEMiL), i la seva
correspondència amb els departaments universitaris serà la següent:
INAD
PSIQUIATRIA I SALUT MENTAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

d) Els serveis concertats amb el Centre Fòrum (excepte INAD) i la seva
correspondència amb els departaments universitaris serà la següent:
CENTRE FÒRUM

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
MEDICINA

GERIATRIA

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
CEXS

e) Els serveis concertats amb l'IMSP i la seva correspondència amb els departaments
universitaris serà la següent:
ÀREA ASSISTENCIAL:
EPIDEMIOLOGIA
SISTEMES D'INFORMACIÓ
PROMOCIÓ DE LA SALUT
PROTECCIÓ DE LA SALUT
SALUT LABORAL I AMBIENTAL
DROGODEPENDÈNCIES
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IMSP

DEPARTAMENT UNIVERSITARI
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PREVENTIVA
PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA I MEDICINA
PREVENTIVA
PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL
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ANNEX 2
ESTUDIANTS MATRICULATS CURS 2012-2013
CURS 2012-2013
UPF
GRAU EN MEDICINA UAB / UPF
1r curs
2n curs
3r curs
4t curs
5è curs
total docència clínica (de 3r a 5è curs)
total
CURS 2012-2013
Intercanvis Medicina - UAB/UPF
ERASMUS
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UPF
total
SICUE (SÈNECA)
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UPF
total
CONVENIS BILATERALS
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UPF
total

ISSN 1988-298X

CURS 2012-2013
UAB
LLICENCIATURA EN MEDICINA
5è curs
6è curs
total

60
69
59
63
48
170
299

5
4
9
1
3
4
5
4
9

CURS 2012-2013
Intercanvis llicenciatura Medicina UAB
ERASMUS
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UAB
total
SICUE (SÈNECA)
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UAB
total
CONVENIS BILATERALS
Estudiants que marxen fora
Estudiants que vénen a la UAB
total
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2
49
51

3
2
5
2
1
3
10
3
13
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ANNEX 3.1
PLACES DOCENTS I ASSISTENCIALS VINCULADES AL PSMAR EN LA DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI
ANNEX 3.1.1. UAB - PLACES DOCENTS I ASSITENCIALS VINCULADES AL PSMAR

NOM

COS UNIVERSITARI

ÀREA DE CONEIXEMENT

DEPT.

SERVEI HOSPITALARI

ALAMEDA QUITLLET, FRANCESC

Professor Titular d'Universitat Anatomia Patològica

CIÈNCIES MORFOLOGIQUES

ANATOMIA PATOLÒGICA

COROMINAS TORRES, JOSEP MARIA

Professor Titular d'Universitat Anatomia Patològica

CIÈNCIES MORFOLOGIQUES

ANATOMIA PATOLÒGICA

SERRANO FIGUERAS, SERGIO

Catedràtic d'Universitat

CIÈNCIES MORFOLOGIQUES

ANATOMIA PATOLÒGICA

CASTILLA CESPEDES, MIGUEL RAMON

Professor Titular d'Universitat Oftalmologia

CIRURGIA

OFTALMOLOGIA

Anatomia Patològica

GELABERT MAS, ANTONI

Catedràtic d'Universitat

Urologia

CIRURGIA

UROLOGIA

GRANDE POSA, LUIS

Professor Titular d'Universitat Cirurgia

CIRURGIA

CIRURGIA GENERAL

MINGUELLA MARTI, JUAN

Professor Titular d'Universitat Cirurgia

CIRURGIA

CIRURGIA TORACICA

PERA ROMAN, MANUEL RAMON

Professor Titular d'Universitat Cirurgia

CIRURGIA

CIRURGIA GENERAL

PUIG I RIERA DE CONIAS, MARGARIDA

Professor Titular d'Universitat Cirurgia

CIRURGIA

ANESTÈSIA I REANIMACIÓ

SANCHO INSENSER, JOAN JOSEP

Professor Titular d'Universitat Cirurgia

CIRURGIA

CIRURGIA GENERAL

SITGES SERRA, ANTONIO

Catedràtic d'Universitat

Cirurgia

CIRURGIA

CIRURGIA GENERAL

FARRE ALBALADEJO, MAGI

Catedràtic d'Universitat

Farmacologia

FARMACOLOGIA , TERAPEUTICA I TOXICOLOGIA FARMACOLOGIA CLÍNICA

CLADELLAS CAPDEVILA, MARIA MERCEDES Professor Titular d'Universitat Medicina

MEDICINA

CARDIOLOGIA

COLL DAROCA, JOAQUIM

Catedràtic d'Universitat

Medicina

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

DIEZ PEREZ, ADOLFO

Professor Titular d'Universitat Medicina

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

GODAY ARNO, ALBERTO

Professor Titular d'Universitat Medicina

MEDICINA

ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

MIRALLES BASSEDA, RAMON

Professor Titular d'Universitat Medicina

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

PEDRO-BOTET MONTOYA, JUAN

Catedràtic d'Universitat

MEDICINA

MEDICINA INTERNA

PUJOL VALLVERDU, RAMON MARIA

MEDICINA

DERMATOLOGIA

SANZ MARIN, MANUEL PEDRO

Professor Titular d'Universitat Dermatologia
Radiologia i Medicina
Professor Titular d'Universitat Física

MEDICINA

RADIODIAGNÒSTIC

SOLA LAMOGLIA, RICARD

Professor Titular d'Universitat Medicina

MEDICINA

APARELL DIGESTIU

CARRERAS COLLADO, RAMON

Professor Titular d'Universitat Medicina
Obstetrícia
i Ginecologia
Preventiva
i
Professor Titular d'Universitat Salut Pública

PEDIAT,OBSTETR I GINEC I MEDIC PREVENT

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

CASTELLS OLIVERES, FRANCESC XAVIER

Medicina

PEDIAT,OBSTETR I GINEC I MEDIC PREVENT

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA

PEDIAT,OBSTETR I GINEC I MEDIC PREVENT

PEDIATRIA CLÍNICA

PORTA SERRA, MIQUEL

Professor Titular d'Universitat Medicina
Pediatria Preventiva i
Catedràtic d'Universitat
Salut Pública

PEDIAT,OBSTETR I GINEC I MEDIC PREVENT

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA

VALL COMBELLES, ORIOL

Professor Titular d'Universitat Pediatria

PEDIAT,OBSTETR I GINEC I MEDIC PREVENT

PEDIATRIA CLÍNICA

BULBENA VILARRASA, ANTONIO

Catedràtic d'Universitat

Psiquiatria

PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

PSIQUIATRIA

TORRENS MELICH, MARTA

Professor Titular d'Universitat Psiquiatria

PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

PSIQUIATRIA

MUR SIERRA, ANTONIO
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ANNEX 3.1
PLACES DOCENTS I ASSISTENCIALS VINCULADES AL PSMAR EN LA DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI
ANNEX 3.1.2.

UPF - PLACES DOCENTS I ASSITENCIALS VINCULADES AL PSMAR

NOM
ALONSO CABALLERO, JORDI
ANTÓ BOQUÉ, JOSE MARIA
DE LA TORRE FORNELL, RAFAEL
GARCIA DE HERREROS MADUEÑO, ANTONIO
GEA GUIRAL, JOAQUIN
LLORETA TRULL, JOSÉ
LOPEZ-BOTET ARBONA, JOSE MIGUEL
PEREIRA RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
SANZ CARRERAS, FERRAN
SEGURA NOGUERA, JORGE
SUNYER DEU, JORDI

ISSN 1988-298X

COS UNIVERSITARI
Catedràtic contractat
Catedràtic d'universitat
Professor titular d'universitat
Catedràtic contractat
Catedràtic contractat
Catedràtic d'universitat
Catedràtic d'universitat
Professor titular d'universitat
Catedràtic d'universitat
Professor titular d'universitat
Catedràtic contractat

ÀREA DE CONEIXEMENT
Medicina Preventiva i Salut Pública
Medicina
Toxicologia
Bioquímica i Biologia Molecular
Fisiologia
Anatomia Patològica
Immunologia
Anatomia i Embriologia Humana
Medicina Preventiva i Salut Pública
Química Analítica
Medicina Preventiva i Salut Pública

http://www.gencat.cat/dogc

DEPT.
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut
Ciències Experimentals i de la Salut

SERVEI HOSPITALARI
IMIM
IMIM
IMIM
IMIM
Pneumologia
Anatomia Patològica
Immunologia
Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu
IMIM
IMIM
IMIM
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ANNEX 3.2
PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL EN LA DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI

ANNEX 3.2.1.

UAB - PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT MÈDIC O ASSISTENCIAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

ÀREA DE CONEIXEMENT

ASSOCIATS

GENÈTICA I MICROBIOLOGIA

MICROBIOLOGIA

4

CIÈNCIES MORFOLÒGIQUES
CIRURGIA

ANATOMIA PATOLÒGICA

3

CIRURGIA

15

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

1

MEDICINA

27

RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA

3

DERMATOLOGIA

1

OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA

4

PEDIATRIA
MEDICINA PREVENT. I SALUT
PÚBLICA

4

PSIQUIATRIA

6

MEDICINA LEGAL I FORENSE

2

BIOLOGIA CEL., FISIOL. I D'IMMUNOL.

IMMUNOLOGIA

1

FARMACOLOGIA I TERAP.

FARMACOLOGIA

MEDICINA

PEDIAT., OBSTETRIC. I GINEC. MEDIC. PREVENT.

PSIQUIATRIA I MEDICINA LEGAL

4

5
80
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ANNEX 3.2
PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT ASSISTENCIAL I NO ASSISTENCIAL EN LA DATA DE SIGNATURA DEL CONVENI
ANNEX 3.2.2. UPF - PLACES DE PROFESSOR ASSOCIAT MÈDIC O ASSISTENCIAL

DEPARTAMENT UNIVERSITARI

CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

ÀREA DE CONEIXEMENT

UPF

ANATOMIA PATOLÒGICA

2

CIRURGIA

2

FISIOLOGIA

2

IMMUNOLOGIA

1

MEDICINA

4

MEDICINA PREVENT. I SALUT PÚBLICA

1

MICROBIOLOGIA

1

PSIQUIATRIA

1

RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA

2

TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

1
17
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ANNEX 3.3
PLACES DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EN LA DATA
DE SIGNATURA DEL CONVENI
Universitat

UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UPF
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB
UAB

Cos/Escala

Cap de Secretaria (A2)
Tècnic pedagògic (L)
Administratiu/va (C1)
Administratiu/va (C1)
Auxiliar administratiu/va (C2)
Tècnic de suport de pràctiques (L)
Facultativa d'Arxius i Biblioteques (A1)
Ajudants d'Arxius i Biblioteques (A2)
Administrativa (C1)
Gestor/a (B)
Ajudant Arxius i Biblioteques (BB)
Administratiu/va (C)
Administratiu/va (C)
Administratiu/va (C)
Auxiliar de serveis (L)
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Nivell/Grup

Nombre

24
I-U
20
16
14
III-U
24
20
16
23
20
22
21
18
G4P

1
1
1
2
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
2

Àmbit

Facultat CSV
Facultat CSV
Facultat CSV
Facultat CSV
Facultat CSV
Facultat CSV
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
Unitat Docent
Unitat Docent
Unitat Docent
Unitat Docent
Unitat Docent
Unitat Docent
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