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Sanitária i Social 
a ravingona 	11 	:t 

CONVENI ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI I LA XARXA SANIThRIA 1 
SOCIAL SANTA TECLA AIE EN L'AMBIT DE C1ÉNCIES DE LA SALUT 

REUNITS 

D'una part, el Dr. Josep Anton Ferré Vidal, rector de la Universitat Rovira 	Virgill (en 

endavant, URV) en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 de maig (DOGC 
6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució d'acord amb les 
competIncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 
26 d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 
27 de mar9 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el domicili al carrer de l'Escorxador, 

s/n, codi postal 43003 de Tarragona, I el seu NIF és Q-9350003-A. 

I de l'altra, el Dr. Joan Marla Adserá Gebellí, director general gerent de la Xarxa Sanitária 

Social Santa Tecla AIE (en endavant, XSST) en virtut del nomenament efectuat pel patronat 

de la Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla en data 1 de juliol de 2000, La XSST té el 
dornicili al carrer Joan Maragall, 1, codi postal 43003 de Tarragona, i el seu C1F és Q- 

4300016-E. 

Totes dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat jurídica necessária per a aquest 

acte i 

MANIFESTEM 

1. Que la Divisió dels Centres Universitaris del Camp de Tarragona de la Universitat de 
Barcelona 1, des que es va crear, la Universitat Rovira i Virgili (d'ara en endavant URV) i la 

Xarxa Sanitária Social Santa Tecla, en endavant XSST, han collaborat de manera conjunta 

des de l'any 1989 amb l'Escola Universitária d'Infermeria (des de 2011 Facultat d'Inferrneria), 
des de l'any 1991 en la docéncia de la Facultat de Medicina —la qual des de la seva 
integracló en la URV es denomina Facultat de Medicina 1 Ciéncies de 1a Salut-, des de l'any 
1994 amb la diplomatura de Fisloterápia I amb la Ilicenciatura de Bloquímica, 1 en la recerca 
en el camp de les ciéncies de la salut. Posteriorment, en data 2002 es va incorporar 

l'ensenyament de nutric1ó. 
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2. Que la XSST está constittfida, entre d'altres, per la Fundació Hospítal de Sant Pau í Santa 
Tecla, entitat que desplega la seva activitat en l'ámbit de l'atenció especialitzada, per la 
Fundació Centres Assístencials I d'Urgéncies de Tarragona, creada per desenvolupar la gestió 
de l'atenció primária de salut, i per la Fundadó Sociosanítária i Social Santa Tecla que té com 

a finalitat l'atenció socíosanitária. 

3. Que el 29 d'abril de 2003 es va formalitzar el conveni entre la URV i la Fundació Hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla i la Fundació Centres Assistencials i d'Urgéncles de Tarragona, pel 
qual s'establia la cohlaboració entre ambdues entitats per a la consecució dels objectius 
docents, assistencials i de recerca que defineix el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, pel 
qual s'estableixen les bases generals del régim de concerts entre les uníversitats I les 

institucions sanitáries. 

4. A l'actualitat el conveni continua vigent, per prórroga tácita, i ambdues parts aprecien la 
convenléncia d'actualitzar-lo en tot alló que sigul necessari, atesos els canvis que han 
experimentat les entitats conveniants, els centres d'ensenyament i els centres sanitaris 

impllcats. 

5. Que el 22 de jullol de 2015 s'ha signat un conveni marc entre ambdues entitats amb la 
fínalitat de col.laborar en ámbíts d'interés comú establint convenis especffics quan 

s'escaigui. 

6. Que es compleixen els requísits establerts en la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, 
d'universitats; la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; la Llei 15/1990, de 9 de juliol, 
d'ordenació sanitária a Catalunya; el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny pel qual 
s'estableixen les bases generals del régim de convenis entre les universitats i les institucions 
sanitáries; l'Ordre ministerial de 31 de jullol de 1987, per la qual s'estableIxen els requisits 
als quals es refereix la base 3a, 1, de l'article 4f del Reial decret 1558/1986, de 28 de juny; 
l'Ordre conjunta de 24 de juliol de 1987, dictada pels departaments d'Ensenyament i de 
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, pel qual es dicten les normes sobre 
el régim de convenis entre les universitats i les institucions sanitáries, 

6. Tot i que la legislació universitária ha experimentat modificacions, el marc legal vigent a 
l'actualitat continua emparant els convenis entre institucions sanitáries i universitats. 

Per la qual cosa, les parts 

I 
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CONVENIM 

Primera. Objecte 

La URV i la XSST subscriuen el conveni per a la utilització conjunta de l'estructura assistencial 
en la docéncia de grau i postgrau dels professionals sanitaris a fi de complir les disposicions 
esmentades en l'ámbit de la formació ciéncles de la salut. 

Segona, Finalitats 

Els objectius que persegueix el conveni són els següents: 

A. Docents 

a) Prornoure la máxima utilització dels servels hospitalarls, dels d'atenció ambulatória, dels 

sociosanitaris 1 dels recursos humans 1 materials en la docéncia universitária dels 

diversos ensenyaments sanitaris per afavorir-ne l'actualització 1 la millora continua de 

qualitat. 

b) Impartir l'ensenyament clínic que designin els centres i els departaments universitaris 

corresponents als ensenyaments de grau de medicina, nutrició humana i dietética, 

fisioterápia, infermeria i psicologia i postgraus, tant de máster universitari com de 

doctorat, i a totes aquelles titulacions futures en ciéncies de la salut i afins que 

s'implantin a la URV. 

c) Cooperar en el manteniment i en la qualificació dels professionals de la salut al més alt 

nivell, tenInt cura de Ilur actualització 1 formació continuades, 1 afavorir-ne 	la 

incorporació a la docIncia universitária, si escau, 

B. Assistencials 

a) Cooperar perqué les investigacions 1 ensenyaments universitaris de ciéncies de la salut 

es puguin utilitzar per a la millora de l'atenció sanitária i sociosanitária. 

b) Preveure que coincideixi la major qualitat assistenclal amb la consideracló d'hospital 

associat a la Universitat, dins el marc de l'oportuna sectorització de l'assisténcia 

sanitária. 

C. Recerca 

a) Potenciar la recerca en les ciéncies de la salut, coordinant les activitats de la URV amb 

els diferents centres assistencials de la XSST per tal d'aconseguir la millor uti(ització dels 

recursos humans i materials, 

b) Afavorir el desenvolupament dels departaments universitaris en les árees de la salut i 
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potenclar Ilur coordínació amb les unitats d'investigació dels hospitals i centres 

d'atenció primárla, així corn estimular les vocacions investigadores. 

Tercera. Termes del conveni 

1. Que l'Hospltal de Sant Pau i Santa Tecla i l'Hospital Comarcal del Vendrell tenen la 
consideració d' "hospital assoclat a la Universitat Rovira I Virgili", 

2, Que els centres d'atenció prImária gestionats per la Fundació Centres Assistencials i 
d'Urgéncies de Tarragona tenen la consideració de "centres d'atenció primária associats a la 

Universitat Rovira 1 Virgili". 

3. Que el centre sociosanitari Santa Tecia Llevant de Tarragona i el centre sociosanitari Santa 
Tecia del Vendrell tenen la consideració de "centres soclosanitaris assoclats a la Universitat 

Rovira I Virgili". 

Quarta. Comissió Mixta URV- XSST 

1, La composició de la Comissió Mixta URV-XSST és de deu mem bres dels quals cadascuna de 

les entitats en designa cinc. 

Els representants de la URV són el rector o rectora, el o la gerent, el degá o degana de la 
Facultat de Medicina I Ciéncies de la Salut, el degá o degana de la Facultat d'Infermeria, el 
director o directora del Departament de Medicina i Cirurgia, o les persones en qui deleguin. 
Els representants de la XSST seran designats pel Consell Rector. 

La inclusió en el conveni d'altres ensenyaments de ciéncies de la salut pot donar lioc a 
l'ampliació de la composició de la Comissió Mixta, sernpre que es respecti el criterl de 

paritat, 

2. La presidéncia de la Comissió Mixta correspondrá a la URV els anys parells I a la XSST els 
anys senars. Per a cada període, l'entitat concertant a qui correspongui nomenará el 
president d'entre els membres designats per ella per formar-ne part. 

Les funcions de la Presidéncia són: 

aj Fixar l'ordre del dia de les reunions segons les necessitats objectives per a la bona marxa 
del conveni, recollint els suggeriments i les peticions formulades pels membres de la 

Comissió Mixta. 

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 dues entitats conveniants. 

3. La Comissíó s'ha de reunir amb carácter ordínari, almenys una vegada l'any, i amb carácter 
extraordinari quan ho decideixi la Presidéncia o a instáncia de qualsevol de les dues entitats 
signants d'aquest conveni. La Comissló Mixta ha d'elaborar el seu propi reglament. 

4. La Secretaria de la ComIssló tindrá la seu a les dependéncies de la Facultat de Medicina i 
Ciéncies de la Salut de la URV. Actuará corn a secretari/ária executiu/va, amb veu Isense vot, 

la persona que sigui desIgnada per la mateixa Comissió Mixta. 

Les seves funcions seran: 

a) Actuar com a secretari/ária de la Comissió Mixta i estendre les actes de les reunions. 

b) Informar permanentment la Comissió Mixta del seguiment de l'execució del 
pressupost i de la gestió dels recursos emprats. 

5. Aquesta Comissió encarregada de garantir el compliment dels acords aquí pactats tindrá 
les funcions següents: 

a) Vetllar per la correcta aplicació del convenl, assegurant en tot moment la qualitat de 
l'ensenyament 1 la deguda relació amb les comissions de la Universitat en alló que els 
pertoca. 

b) Proposar el nombre de places de professorat associat médic d'acord amb l'article 4,13.1 
del RD 1558/1986 que s'hauran de cobrir amb personal de la XSST I precisar-ne la 
durada dels contractes, d'acord amb la plaça assistencial, 

c) Supervisar el rendirnent pedagógic teóric i práctic, en connexió amb les comIssions 
corresponents de la URV i de la Comissió de DocIncia de la XSST I garantir l'aprofitament 
óptim en la utilitzacló dels recursos sanitaris per a la docéncia. 

d) Elaborar fórmules de coordinació entre les activitats docents, assistencials i de recerca, 

e) Formular els requisits i el barem de mérits per a la convocatória dels concursos de 
professorat associat médic, sens perjudici d'alló que la legislació establelxi amb carácter 
general respecte a aquests requisits i barems. 

f) Proposar la representació dels diferents serveis vinculats en els departaments universitaris a fi 
de garantir la coordinacló de l'estructura departamental amb l'estructura funcional dels centres 
conveniats. 

g) Establir les fórmules de participació entre els órgans que correspongui cl'ambdues 
entitats. 
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h) Desenvolupar els punts necessaris per a l'acompliment d'aquest conveni que no estiguin 
inclosos en aquesta estipulació i revlsar periódicament els annexos del conveni, 

Cinquena. Comissions cliniques de la XSST 

La XSST disposa en la seva institució de la Comissió Central de Qualitat i de les següents 
comissions clíniques: 

-Mortalitat 
-Farmacoteraplutica 
-lnfeccions 
-Turnors 1 teixits 
-Docéncla 
-Ética assistencial 

Sisena. Cartera de serveis i recursos 

La XSST es compromet a garantir la cartera de serveis i els recursos necessaris 
d'hospitalització, fórmules alternatives a l'hospitalització, atenció hospitalária tradicional, 
activitat ambulatória 1 urgéncies, d'acord amb la normativa vigent, 

Les reduccions o increments de la cartera de servels del centre s'han d'informar a la 
Comissió Mixta que ha de vetilar perqué es compleixin els requisits per ser un centre 
conveniat segons la normativa vigent. 

La cartera de serveis está recollida a l'annex I. 

Setena. Protocols i métodes 

1. La XSST garanteix que la xarxa acreditada afectada pel present conveni compleix les 
normatives d'acreditació marcades pel Departament de Salut de la Generalltat de Catalunya 
i que es refereixen específicament a: 

- Estructures fisiques autoritzades segons la normativa vigent, 
Personal amb la titulació adequada. 
Procediments I normes de funcionament auditades i acreditades pel Departament de 

Salut. 

2. Qualsevol Incidéncla en el compliment de la normativa la XSST l'ha d'informar a la 
Comissió Mixta, que ha de valorar si es tracta d'un incompliment transItori o permanent 
amb impacte en la qualitat docent. Davant d'incompliments permanents amb afectació a la 
qualitat docent es decldirá la resolució definItiva d'aquest conveni. 
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Vuitena, Vinculació de places 

1. A l'annex 111 s'assenyalen les places docents I assIstencials vinculades de la XSST 
corresponents al professorat associat médic amb plapa assistencial. 

2. Quan causi baixa, pel rnotiu que sigui, un professor associat médIc amb placa vinculada, 
aquesta vinculació ha de ser revisada per la Comissió Mixta, sernpre que per aixó no quedi 
lesionada la docéncia de l'estudiant, 

3. El personal assistencial contractat com a professor associat médic, en aplicació de 
l'establert al Reial decret 1652/91, d'll d'octubre, ha de desenvolupar el conjunt de Ilurs 
activitats docents lassistencials en una mateixa jornada, 

4. El personal sanitari que tingui formalitzat contracte de professor associat médic amb la 
Universitat percep les retribucions segons fixIn els ministeris competents en matéria 
d'hisenda I d'educació, si escau. 

5. Ambdues institucions ens comprometem a revisar el nombre de places a vincular a 
l'efecte d'ampliar-ne el nombre quan les dotacions pressupostáries ho permetin, 

6. Les convocatóries d'aquestes places s'han de resoldre mitjancant el concurs 
corresponent. A aquest efecte, la Comissió Mixta pot elaborar un barem de mérits 
específic. 

7. Les comissions de selecció que han de Jutjar els concursos de places de professorat 
assoclat médic laboral han d'estar formades per cinc membres titulars i cinc de suplents, 
que han de ser doctors i han de pertányer al mateix ámbit de coneixement o afí al de la 
placa objecte del concurs. Tres dels membres i els seus suplents han de ser nomenats per 
la URV I han de pertányer al professorat permanent i els altres dos membres i els seus 
suplents han de ser proposats per la institució sanitária a la qual es vinculi la placa. El 
president de la comissió será un dels membres designats per la URV, 

La comissió pot adoptar la seva proposta per unanimitat o per majorla. En el cas que 
s'adopti per majoria, almenys un dels vots favorables ha de ser d'un dels membres 
designats per la XSST. 

8, Cada any s'ha de revisar el nombre de places de professor associat médic, en funció de 
noves o de diferents necessitats docents o de recerca, I sempre que les dotacions 
pressupostaries ho permetin. El professor associat médic cessará com a tal quan, pel 
motiu que sigui, causi baixa en la placa assistencial, 

9, Sens perjudici de les especificacions establertes en el Reial decret 1558/1986, modificat 
pel Reial decret 1652/91, els professors associats médics amb placa vinculada tindran els 
drets i deures inherents a la seva condició de professors de la Universitat I a les própies de 
la relacló contractual establerta amb la XSST. 



10, L'aplicació del régim disciplinari corresponent• en cada cas a les funcions docents 1 
assistencials del professorat associat rnédic es fará d'acord amb el que estableixin, 
respectivament, la normativa de régim disciplinari del professorat unlversitari i la que 
correspongul segons quina sigui la relació contractual com a personal assistencial. 

11. Les incompatibilitats derivades del desenvolupament de les funcions docents i 
assistencials s'han de definir d'acord amb la legislació general sobre la matéria 1, en 
particular, per les següents normes: la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llel 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats, el Decret de la Generalitat 307/1985, de 31 
d'octubre, i la Base 13@, punts 6 i 10, del Reial decret 1558/1986, modifIcat pel Reial 
decret 1652/1991. 

Novena, Infraestructura 

La XSST té la infraestructura física per desenvolupar la docéncia I la recerca. Als equipaments 
on es disposa de biblioteca, seminaris, sales de reunions, aules, vestuaris, bar 1 menjador 
poden accedir-hl els estudiants que reben ensenyaments práctics en Jornada completa. 

Desena. Locals per a les activitats lectives i altres activitats. 

Les activitats lectives teóriques, com poden ser les classes, els seminaris o altres modalitats 
d'ensenyament teóric, tindran lloc a les dependéncies de la URV. 

Onzena, Biblioteca 

El personal facultatiu de la XSST té accés als serveis básics del Centre de Recursos per a 
l'Aprenentatge i la Investigacló (CRA1) de la URV, d'acord amb les directrius vigents, 
mitjançant la Identificació prévla amb el carnet de la institució XSST. 

Dotzena. Pressupost 

El pressupost de les activ1tats docents universitáries que es desenvolupin a la XSST, les quals 
seran cobertes per la URV, comprendrá la partida relativa a la dotació del capítol I que 
correspon a personal docent, segons s'especifica a les estipulacions d'aquest conveni. 

Tretzena. Titularitat del material inventariable 

( 	

El material inventariable que la URV pugui adquirlr per ser utilitzat a les dependéncies de la 
XSST será relacionat en un document signat per ambdues parts que s'incorporará com a 
annex a aquest conveni, en el que s'explicitará detalladament quin és aquest material. 
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Catorzena. Durada del conveni revisió del conveni 

1. La durada d'aquest conveni s'estableix per a un període de cinc anys des de la data de 
signatura, prorrogable de forma expressa per ambdues parts. 

2. Qualsevol de les dues parts podrá demanar a l'altra la revisió del conveni sempre que sígui 
notificat amb el temps suficient per arribar amb una entesa abans del 30 de juny. Si l'entesa 
no es produeix abans d'aquesta data, ja no pot haver-hi modifIcacions fins al curs següent, a 
fl de garantir els drets dels estudiants i del professorat per comengar i acabar regularment el 
curs académic, 

Quinzena. Denúncla 

1, Aquest conveni pot ser denunciat per una de les dues parts a l'altra en les següents 
circumstáncies: 

a) Sis mesos abans que expiri aquest conveni, per tal de renovar-lo, si s'escau, en les 
mateixes condlcions o en d'altres que es puguin pactar. 

b) Quan les condiclons económiques pactades esdevinguin desproporcionades als 
costos avaluats per a l'activítat docent i no sigui possible corregir-les per imperatius 
aliens a les parts. 

c) Quan s'hagi produTt un clar desistiment de les funcions própies de l'activitat 
universítária docent, assistencial i de recerca, del qual es pugui derivar un perjudicl 
evident per als drets dels estudiants 1 pacients. 

d) En els casos que les Ileis, els reglaments o les disposicions administratives imposin 
modificacions de curr(culum o altres que determinin la necessitat de reconsiderar 
tots els pactes i d'estudiar la conveniéncia d'un altre tipus de conveni. 

e) Quan es produeixin reestructuracions funcionals de l'Hospital que facin inviable 
l'activitat universitária. 

2, En qualsevol cas, si s'arriba a la determinació de proposar la resolucló del conveni, caldrá 
estudlar conjuntament amb el Consell Social de la URV, els departaments competents en 
matéria de salut i universitats de la Generalitat de Catalunya, els órgans de govern 
d'ambdues instituclons í les organitzacions sindicals í estudiantils les repercussions socials 
cíviques que podrien derivar-se d'aquesta decisió, 
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Setzena. Inclusió d'altres ensenyaments en el conveni 

les parts expressen la seva voluntat d'incloure en el conveni els ensenyaments futurs de les 
diverses titulacions de les professions sanitáries que no figuren esmentats expressament en 
aquest conveni que es puguin implantar a la URV, 

Cláusula addicional 

La participació en la docéncia s'estén a tots els professionals sanitaris dels ámbits d'atenció 
especialitzada, primária i sociosanitária, tinguin o no plala vinculada. Aquesta participació 
podrá tenir el reconeixement universitari corresponent, a proposta anual de la Comissió 
Mixta, peró no tindrá carácter contractual ni reportará fórrnules salarials. 

En prova de conformitat en la representació que consta, se signa aquest document, amb 
dos exemplars, a un sol efecte, en el lloc i a la data esmentats més avall. 

Tarragona, 22 de juliol de 2015 

Dr. Josep Anton Ferré Vidal 
Rector de la URV 

Dr. Joan v1aria Adserá Gebellí 
Director eneral de la XSST 
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ANNEX I 

RELACIó D'ÁREES CLÍNIQUES, SERVEIS I LLUR RELACIÓ AMB ELS CORRESPONENTS 
DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS 

PRIMER, D'acord amb alló que preveu l'Ordre ministerial de 31 de juliol de 1987, 
compleixen els requislts necessaris les árees clíniques i serveis que es relacionen a 
continuació: 

AREA CIINICA MATERNOINFANTIL 

Servei de Pediatria 
Servei de Ginecologia/Obstetrícia 

ÁREA CLÍNICA CIRURGIA 

Servei de Cirurgia 

Cirurgia general i digestiva 
Dermatologia 
Oftalmologia 
Otorinolaringologia 
Urologla 
Cirurgia Maxillofacial 
Clrurgla Vascular 

Servei de Cirurgia Ortopédica i Traumatologia 

AREA CLÍNICA MEDICINA I GERIATRIA 

Servel de Medicina Interna 

Medicina interna 
Neurologia 
Hematologia 
Hospital de dia 
Reumatologia 
Digestiu 
Endocrinologia 
Al•lergologia 
Nefrologia 
Medicina de l'esport 
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Centre Sociosanitari 

Subaguts 
Llarga estada 
Convalescéncla 
Cures pal , Ilatives 
PADES 
UFISS 

ÁREA CLINICA DE CRÍTICS 

Servei d'Urgéncies 
Servei d'Anestésia i Reanimació 
Clínica del dolor 
Unitat de cures intensives 

AREA CLÍNICA DE SUPORT DIAGNÓSTIC I TERAPÉUTIC 

Servel de Diagnosi per la Imatge 
Servel de Farmácia 
Servel d'Análisis Clíniques 
Servei d'Anatornia Patológica 
Servei de Rehabilitació I Medicina Física 
Consultes externes 

Pel que fa a la Facultat de Medicina I Ciéncles de la Salut de la URV, d'acord amb les 
característiques establertes en el disseny dels plans d'estudi de les nostres titulacions, 
els servels als que s'hi destinen estudiants són: 

• Cirurgia OrtopédIca i Traumatologia 
• Cirurgia general 
• Anestésia i Reanimació 
• Medlcina interna 
• Ginecologla i Obstetrícia 
• Dermatologia 
• Medicina de l'esport 
• Rehabilitació I Medicina Física 
• Atenció primária (CAP Vilaseca) 

Aix6 no impedelx que en futures adaptacions dels plans de estudi no es faci necessari 
comptar amb altres serveis de la XSST. 
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SEGON. Els serveis conveniats són tots els esmentats I la seva correspondéncia és amb 
els departaments universitaris de MEDICINA I CIRURGIA I d'INFERMERIA de la URV, 
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ANNEX II 

NOMBRE D'ESTUDIANTS ADMESOS DELS ENSENYAMENTS QUE S'IMPARTEIXEN A LA 
FACULTAT DE MEDICINA I CIÉNCIES DE LA SALUT DE LA URV 

Estudiants/Any 

AREA CLÍNICA MATERNOINFANTIL (Medicina 6é) 34 

Servei de Ginecologla/Obstetrícia 34 

AREA CLÍNICA CIRURGIA (Medicina 6é) 27 

Servei de Cirurgia 

- Cirurgia general i digestiva 

- Urologia 

Servei de Traumatologia i Cirurgia Ortopédica 

27 

AREA CLÍNICA MEDICINA (Medicina 6é) 28 

Servei de Medicina Interna 

- Medicina interna 

18 

Servei de Dermatologia 10 

AREA ATENCIó PRIMARIA (Medicina) 5 

CAP Vila-seca 5 

AREA REHABILITACIÓ 32 

Servel de Rehabilitació (Fisioterápia) 32 
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NOMBRE D'ESTUDIANTS ADMESOS DELS ENSENYAMENTS QUE SIMPARTEIXEN A LA 
FACULTAT D'INFERMERIA DE LA URV 

Ensenyament Curs Estudiants (rotacions)/any* 

Infermeria ir Curs 23 

2n Curs 21 

3r Curs 21 

4t Curs 40 

*Els estudiants realitzen rotacions pels serveis en períodes de diverses setmanes. Són blocs 
de rotacions que s'acorden anualment (les que es reflecteKen a la taula, són de carácter 
orientatiu) amb els responsables dels serveis per tal de no superar la seva capacitat docent i 
evitar alteracions en la dinámica assistencial. Un estudiant pot fer rotacions per diferents 
servels al llarg del curs académic, 
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ANNEX III 

La dotació no suposa que en un futur, fruit de les necessitats dels plans d'estudi i de les 
característiques del professorat que es precisi, no es puguin incrementar. 

Actualment les places de professors associats vinculades al Departament de Medicina i 
Cirurgia i el Departament d'Infermeria de la URV són: 

Plaça Unitat Departament 

Associat médic tipus A (9 crédits) CIRURGIA Medicina I Clrurgia 

Associat médic lab 2 h MEDICINA Medicina i Cirurgia 

Associat médic lab 3 h DERMATOLOGIA Medicina i Cirurgia 

Associat médic tipus A (9 crédits) FISIOTERÁP1A Medicina i Cirurgia 

Associat médic tipus A (9 crédits) FISIOTERÁPIA Medicina 1 Cirurgia 

Associat médic tipus A (4,5 crédits) FISIOTERAPIA Medicina i Cirurgia 

Associat laboral de 4 hores (6 cr) INFERMERIA Infermeria 

Associat laboral de 4 hores (6 cr) INFERMERIA Infermeria 

Assoclat laboral de 4 hores (6 cr) INFERMERIA Infermeria 

 

16/16 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

