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REUNITS 

D'una part, I'Excm. i Mgfc. Sr. Francesc Xavier Graui Vidal, rector de la 

Universitat Rovira i Virgili nomenat pel Decret 218/2006, de 23 de maig (DOGC 

núm. 4641, de 25 de maig de 2006), en nom i representació d'aquesta institució, 
en virtut del que preveu I'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel 

Decret 202/2003, de 26 d'agost de 2003 (DOGC núm. 3963, de 8 de setembre de 
2003), domiciiiada a Tarragona, carrer de I'Escorxador s/n, ¡ prove'ida del CIF 

núm. Q-9350003A. 

! d'altra part, !'Excm. Sr. Francese José Maria i Sánchez, director gerent de 

I'lnstitut Catara de la Salut, nomenat mitjan9ant el Decret 656/2006, de 27 de 
desembre (DOGC núm. 4789, de 29 de desembre), en nom i representació 
d'aquest Institut,en virtut del Decret 276/2001, de 23 d'octubre, de reestructuració 
de I'lnstitut Catala de la Salut (DOGC núm. 3506, de 5 de novembre), amb 

domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, i prove"it del CIF núm. 
Q-5855029-D. 

Es reconeixen mútuament i recíproca la capacitat legal necessaria per formalitzar 

aquest conveni i per obligar les institu~ions que respectivament representen, i 

MANIFESTEN 

El 14 de maig de 1993 es va formalitzar el conveni entre ,'Institut Catala de la 

Salut i la Comissió Gestora" de la Universitat Rovira i Virgili, pel qual es concertava 

la coHaboració entre ambdues entitats pera la consecució deIs objectius docents, 
assistencials i de . recerca que defineix el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, 
sobre Bases generals del regim de concerts amb les institucions Sanitaries. . 



Les institucions sanitaries que es concertaven, que complien els requisits a que fa 

referencia !'Ordre ministerial de 31 de juliol de 1987, eren les següents: L'Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII; I'Hospital Associat a la Universitat Rovira i 

Virgili de Tortosa Verge de la Cinta; I'Area Basica de Salut Universitaria Rambla 

. Miró de Reu,s; el Centre d'Atenció Primaria Univers itari La Granja de Tarragona i 

el Centre d'Atenció Primaria Universitari Dr. Sarró de Val/s. 

A ,'actualitat el concert segueix vigent, per prórroga tacita del conveni, i ambdues 

parts aprecien la conveniencia d'actualitzar-Io en tot alió que sigui n~cessari, 

atesos els canvis que han experimentat les entitats concertants, els centres 

d'ensenyament i els centres sanitaris afectats. 

Tot i que la legislació universitaria ha experimentat algunes modificacions, el marc 
legal vigent a I'actuálitat segueix emparant la concertació entre institucions 

sanitaries i univers itats , 

Per tant, posades les parts previament d'acord per mantenir el concert per 

actualitzar les clausules del conveni que van signar el 1993, 

CONVENEN 

Clausula 1 era.- Objecte 

La Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant, la URV) i I'lnstitut Catala de la Salut 

(d'ara endavant I'ICS) mantenen el concert per a la utilització conjunta de 

/'estructura assistencial del sistema sanitari a la Regió Sanitaria Camp de 

Tarragona (que compren els municipis integrats en les comarques del Baix Camp, 

el Tarragones, la Conca de Barbera, I'Alt Camp, el Baix Penedes, iel Priorat) i els 

de la Regió Sanitaria Terres de l'Ebre (que compren els municipis integrats en les 

comarques de la Térra Alta, la Ribera d'Ebre,el Montsia i el Baix Ebre), per a la . 

docencia pre-graduada, postgraduada i continuada deis professionals sanitaris, en 

les . condicions que s'estableixen én aquest conveni, que actualitza i deroga 

I'anterior en tot alió que el contradigui. 

Clausula 2ona.- Finalitats 

Els objectius que persegueix el concert són els següents: 

A.Docents: 

Promoure la maxlma utilització deis recursos sanitaris hospitalaris ¡extra 

hospitalaris, humans i materials, per a la docencia universitaria deis diversos 



ensenyaments sanitaris afavorint la seva actualització i la contínua millora de la 

seva qualitat. 

La coHaboració s'establira per a la formació clínica i sanitaria deis alun:lnes de la 

Universitat en aquelles titulacions o matéries relacionades amb les ciéncies de la 

salut. 

Cooperar en el manteniment de la qualificació deis professionals de la salut al seu 

nivell més alt, tenint cura de la seva actualització -i reciclatge, i afavorint la seva 

incorporació a la docéncia universitaria. 

B. Assistencials: 

Cooperar perqué les investigacions i ensenyaments universitaris puguin ser 
utilitzats per a la millora constant de I'atenció sanitaria. 

Preveure que coincideixin la major qualitat assistencial amb la cons~~eració 

d'hospital universitari o associat a la universitat, dintre de I'oportú sistema de 

sectorialització i regionalització de I'assisténcia sanitaria. 

c. D'invesíigació: 

Potenciar la investiga ció en les ciéncies de la salut, coordinant les activitats de les 
universitats amb les de les institucions sanitaries, per auna millor utilítzació deis 
recursos humans i materiais. 

Afavorir el desenvolupament deis departaments universitaris en les arees de la 
salut, potenciant la seva coordinació amb les unitats d'investigació deis hospitals i 
centres d'atenció primaria i estimulant les vocacions investigadores. 

ClilUsula 3era.- Termes del conveni 

1. Les institucions sanitaries que mantenen les condicionsdescrites per l'Ordre 

ministerial de 31 de juliol de 1987, i que es mantenen en el concert, són les 

següents: 
L'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 

L'Hospital Associat a la Univ~rsitat Rovira i Virgili de Tortosa Verge de la 
. . 

Cinta 
L'Area Basica de Salut Universitaria Rambla Miró de Reus 
E! Centre d'Atenció Primaria Universitari La Granja de Tarragona 
El Centre d'Atenció Primaria Universitari Dr. Sarró de Valls 



2. S'incorporen al concert tots els centre d'Atenció Primaria de I'ICS amb seu a 
. . 

I'ambit territorial de la regió sanitaria de Tarragona i Terres de /'Ebre, que a partir 
de "entrada en vigor del conveni, tindran la qualificació d'universitaris, sempre que 

reuneixin els requisits per tenir aquesta condició . 

. 3. ~Is hospitals i ceQtres d'atenció primaria concertats coristituiran les unitats 

docent-assistencials deis centres que organitzin els ensenyaments "relacionats 

amb les ciencies de la salut, i hauran de proporcionar assistencia del maxim nivell 

científic i desenvolupant funcions d'investigació en les arees de les ciencies de la 

salut, en coordinació amb la infraestructura sanitaria corresponent. A tal efecte, el 

concert garanteix que els professbrs universitaris pertanyents als cossos de 

funcionaris docents puguin exercir I'activitat assistencial complementaria, i pren en 

consideració les necessitats hospitalaries derivades de la investigació que es 

realitza a la universitat. 

Clausula 4rta.- Comissió Mixta Univers itat Rovira i Virgili - Institut Catala de 
la Salut 

1. Es modifica lacomposició de la Comissió Mixta URV - ICS creada en virtut del 
conveni de 14 de maig de 1993, que vetlla per I'aplicació correcta del concert 

d'acord amb la Base Sisena del Reial Decret 1558/1986, tenint en compte, d'un 
costat, I'estructura departamental prevista a la legislació universitaria i, de I'altre, 
I'estructura funcional de la institució sanitaria. 

2. Ambdues entitats participen en la Comissió Mixta URV - les amb un nombre 
igual de membres. 

3. La composició actual de la Comissió Mixta URV - ICS és de dotze membres, 

deis quals cadascuna de les entitats en designara siso 

Els sis representants de la URV seran: el rector o la rectora de la URV o persona 
en qui delegui; el dega 'o la degana de la Facultat de Medicina i Ciencies de la 

Salut ? persona en qui delegui; el getent o la gerenf de laURV o persona en qui 
delegui; el director ó la directora. del Departament de Medicina i Cirurgia de la 

URV o persona en qui deleguí; el director o iadirectora del Departament de 

Ciencies Mediques Basiques de la URV o persona en qui delegui; i el director o la 
. directora de I'Escola Universitaria d'lnfermeria .o persona en qui de!egui. 

Els sis representants de I'ICS seran designats pe' gerent territorial de ,'Institut 
Catala de la Salut a Tarragona Ó pel gerent territorial de !'ICS a Tarragona. 



La inclusió en el concert d'altres ensenyaments de' ciencies de la Salut podra 
donar "oc a I'ampliació de la composició de la Comissió, amb respecte del criteri 

de paritat. 

4. la presidencia de la Comissió Mixta URV - ICS correspondra a la URV els 

anys parells i a !'ICS els anys sel)ars. Per a cada període, I'entitat concertant a qui 

,correspongui nomenara el president d'entre els membres designats per ella per 

formar-ne parto 

5. la' Comissió Mixta , elaborara el seu propi reglament. En tot alió que el 

reglamerit no prevegi expressament, li sera d'aplicació el regim deIs organs 

coHegiats que estableix la L/ei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, 

procediment i regim jurídic de la Generalitat de Catalunya. 

6. La Comissip Mixta es constituira amb caracter ordinari dues vegades I'any, i 

amb caracter extraordinari, quan la presidencia ho decideixi a iniciativa própia o 
be a instancia de qualsevol de les dues entitats signants d'aquest concert. 

7. Les funcions del president seran. com a mínim, les següents: 

a. Convocar les sessions de la Comissió Mixta 
, b. Fixar !'ordre del dia de les reunions segons les necessitats objectives per 

a la bona marxa del concert, recollint els suggeriments i les peticions 
formu!ades pels membres de la Comissió Mixta 

c. Presidir i moderar les reunions 
d. Vetllar per I'acomplinient deis acords presos i harmonitzar les necessitats 

docents, assistencials ide recerca de les dues entitats concertants. 

8. La Comissió Mixta designara un secretari executiu, previa la conformitat del 
rector de la URV i del gerent de !'ICS. El secretari executiu sera un membre del 

PAS de la unitat docent, tindra la seu a les dependencies de la Facultat de 
Medicina de la URV, intervindra en les ses,sions de la Comi;5sió Mixta amb veu i 

sense vot, i tindra cura, com a mínim, de les funcions següents: 

a. 	 Estendre les actes de les reuni~ns de la Comissió Mixta i adoptar les 
mesures previstes per a I'execució deis seus acords 

b. 	 Mantenir informada permanentment la Comissió Mixta del seguiment de 
I'execució del pressupost i de la gestió deis recursos implicats en el 
concert 



9. També s'incorporara a la Com!ssió Mixta, amb veu i sen se vot, un estudiant 
e/egit d'entre els estudiants que cursen materies clíniques a I'Hospital Universitari 
de Tarrágona Joan XXIII i a d'altres centres de I'ICS a la regió sanitaria de 

Tarragona i les Terres de l'Ebre. 

10. Les funcions de la Comissió Mixta són les següents: 

a. Vetllar per la correcta aplicació del concert i ' per la qualitat deis 

ensenyaments 
b. Fixar els objectius específics de desenvolupament · i de promoció de 

I'activitat docent i de recerca en I'ambit del concert, aprovar la proposta 

anual d'assignació de recursos económics i la previsió anual de despeses 
per a les - seves activitats atenent criteris objectius de distribució deis 

recursos, i garantir elseu equilibri económico-financer 
c. Definir la política de personal de manera coherent amb les directrius 

marcades per la URV i I'ICS, especificar les places vinculades i les 

associades, preveure la forma de reduir-ne o ampliar-ne el nombre i 
proposar la reducció o ampliació, si convé, al Consel! de Govern de la URV 
ial'ICS 

d. Proposar el nombre de places de professorat associat pertanyents a la. 

plantilla de la Universitat que s'hauran de cobrir obligatóriament amb 
personal deis hospitals ¡ els CAP, i precisar la durada deis contractes . 

d'acord amb la pla¡;a assistencial 
e. Aprovar els criteris d'organització interna de la docencia i la recerca, 

tenint en compte ¡'Estatut de la URV, el íeglament de la Facultat de 

Medicina i Ciencies de la' Salut, el reglament de l'Escola Universitaria 
d'lnfermeria, i la normativa interna própia deis centres de 1'leS 
f. Supervisar el rendiment pedagógic teóric i practic, en connexió amb les 

comissions corresponents de la URV, de la Facultat de Medicina i Ciencies 
de la Salut i de I'Escola Universitaria d'lnfermeria, i garantir I'aprofitament 
óptim en la utilització deIs recursos sanitaris per a la docencia 

g. Elaborar fórmules de coordinació entre les activitats docents, 
assistencials i de recerca 

h. _Formu,/ar els requisits i el barem de merits per a la convocatória deis 

concursos de professorat associat 
i. Formular les propostes de convocatória de les places vincuiades, 

adregades conjuntament a la URV i a I'ICS,_ d'acord amb la legislació vigent 
j. Proposar la representació deis serVeis vinculats amb els departaments 
universitaris, a fi <;le garantir la coordinació de I'estructura departamental 
prevista amb I'estructura funcional deis centres concertats 



k. Proposar les normes de particípació de la UniVersitat als centres 
concertats i d'aquests a la Universitat 
1. Desenvolupar. els punts necessaris per a I'acompliment d'aquest concert 

que no estiguin inclosos en aquesta estipulació i revisar periód icame nt els 

annexos del concert 

Clausuia 5ena. Comissió de Recerca 

1. Per a coordinar les activitats docents, assistencials i de recerca, la Comissió 
Mixta es podra valer d'una -Gomissió de Recerca específica per al Concert URV

ICS, o bé podra encomanar~ne les funcions a I'lnstitut d'lnvestigació Sanitaria 
Pere Virgíli. L'órgan que exerceixi les dites funcions haura de presentar a la 

Comissió Mixta una memória anual de I'activitat desenvolupada . 

. 2. En el cas que la Comissió Mixta opti per crear una Comissió de Recerca 

específica per al Concert URV - ICS, ambdues entitats hi hauran de participar 

amb un nombre igual de membres. La presidira un professor doctor de la plantilla 
del ICS, designat per I'órgan de direcció del mateix i d'acord amb el rector de la 

Universitat, i hi seran representats el professorat de les arees basiques de les 
Ciencies de la Salut i el personal facultatiu i d'infermeria docent deis Hospitals i 

deis centres d'atenció primaria concertats. 

3. La Comissió Mixta podra encomanar a la Comissió de Recerca específica del 
concert URV - ICS, o a !'Institut d'lnvestigació Sanitaria Pere Virgiii, totes o 
algunes de les funcions següents: 

a. Preparar I'inventari de necessitats de recerca, elaborar les propostes 
adients per a satisfer-Ies, i fer el seguiment deis acords que s'adoptin al 

respecte, en connexió amb la Comissió de Recerca de la URV 
b. Estudiar leslínies de recerca i la seva qualitat objectiva, i mantenir-ne 
informada la URV i la Comissió Mixta 

c. Estabfir les prioritats i dur a terme el seguiment deis projectes aprovats, 
en el maro de la Llei general de sanitat i la L/ei de foment i coordinació 

general de la recerca científica i técnica, i de la normativa del Conse" de 
Govern de la URV 
d. Informar la direcció medica i d'infermeria deis centres inclosos en el 

concert de fa política de beques i projectes de recerca finan<;ats per altres 
institucions qUe es realitzin als centres concertats, i ' informar els 
professionals deis centres de tates les dades de política de beques i de 
finanyament 

. e. Avaluar els programes i els treballs científics que es proposin per ésser 



duts a terme a I'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII i altres 
centres de I'ICS concertats, i emetre els informes corresponents de 
caracter científic i económic, amb' I'adequada qualificació pel que fa a lIurs 

acceptació i viabilitat 
f. Vetllar per tal que els programes de recerca que es fan a I'Hospital 

Universitari de Tarragona Joan XXIII i altres centres de !'leS concertats 

s'acomodin a les normes étiques i deontológiques, i aplicar la legislació 

que regula els assaigs clínics de productes farmaceutics, preparats 

medicinals i equipaments medies 

g. Avaluar els projectes aprovats 
h. Elaborar una proposta de programes concrets d'actuació orientats a la 

millar coardinació i, si s'escau: la integració de les línies de recerca i la 

iniciació de' projectes no previstos pels deparfaments o unitats, peró 
necessaris per a la Universitat i la institució sanitaria. La memória 
corresponent se sotmetra a I'aprovació de la Comissió Mixta URV-ICS 

Clausula 6ena.- Comissions clíniques 

El Comité de direcció de !'Hospital Joan XXIII compta amb la Comissió de Control 
de Qualitat Assistenciali amb una Junta Clínica, assistida per les comissions 

clíniques següents: 

Comissió Clínica de Mortalitat , 

Comissió Clínica d'Históries Clíniques 

Comissió Clínica de Farmacoterapéutica 


Comissió Clínica d'lnfeccions 

Comissió Clínica de Tumors i Teixits 


La Junta Clínica de I'Hospital Joan XXIII compta, a més, amb les comissions 
clíniques següents: 

Catastrofes 
Profilaxi i Política Antibiótica 

Assaigs clínics 

Biblioteca i Publicacions 
Utilització de recursos diagnóstics i terapéutic.s 

Clausula 7ena.-, Nombre de IUts i alumnes 

L'ICS i la URV es comprometen a garantir, per als fins docents, 'la cartera de 
serveis i els recursos necessaris d'hospitalització, fórmules alternatives a 
I'hospitalització, atenció hospitalaria tradicional, activitat ambulatoria i urgencies, 
d'acord amb la normativa vigent. 



Si excepcionalment es produ·issin increments o disminucions d~ la cartera de 

serveis, la Comissió Mixta hauria de revisar les ordenances d'aquest document, 

per tal de corregir-les si convenia. 

Clausula 8ena.- Protocols, metodes, programació i anillisi 

L'lnstitut Céltala de la Salut garanteix que els hospitals cancertats disposin deis 

protocols, metodes i programació següents: 

a. Protocols d'actuació assistencial a les diverses arees 

b. Metodes de vigilancia i avaluació de la qualitat assistencial 

c. Programació de les activitats per serveis 

d. Existencia d'una analisi periódica de I'activitat quotidiana deis serveis o de 

les unitats en.alió que fa referencia a les activítats dacent i científica 

Clausula gena. Vinculació de ·places 

a. Característiques de les places vinculades 

1. Les places de facultatiu especialista es padran vincular a les places de· 

funcionaris de cossos docents universitaris, i a les places de professorat 

contractat laboral permanent en la mesura que ho permeti la legislació vigent. . 

. 2. És obligatoria "existencia d'una pla<;a vinculada per a . cada una de les 

especialitats . mediques existents en la institució sanitaria, per a la medicina 

familiar, per a la fisioterapia, per a la dietetica i nutrició, per a I'rnfermeria, i per a 

altres professions sanitaries, quan escaigui, amb excepció d'aquells casos en que 

especials circumstancies que concorrin facin recomanable no exigir el mínim 

establert. Sera competencia de la URV, amb I'infprme previ de la Comissió Mixta, 

detenilinar quan concorren aquestes especials circumstancies. 

3. La .URV i !'ICS es comprometen a definir el mapa de la vinculació docent i 

assistencial a través de la Comissió Mixta. 

4. La Comissió Mixta vetllara perque la maxima responsabilitat assistencial 

docent estiguin assegurades en cada pla<;a vinculada. 

5. La pla<;a vinculada. tindra la consideració d'un sol l/oc de treball, i qui I'ocupi 

haura de complir les funcions docents, assistencials i de recerca. 



6. 	La possible correspondencia entre el nivell jerarquic docent i I'assistencial de 
. les 	places vinculades se subordinara a les necessitats i disponibilitats deis 

hospitals i centres d'atenció primaria, i de la .URV. No obstant aixó, les Institucions 

que concerten procuraran que s'estableixi I'adequada correspondencia entre

I'activitat docent i assistencial per fer així efectives ambdues funcions, d'acord 
"1 .

amo el que assenyal~'¡a base 7a, punt 2, del Reial decret 1558/86. 

7. Quan es produeixin vacants de places vinculades, la Comissió Mixta revisara 

la necessitat de cobrir les places docents i assistencials, així com lIur vinculació, 

sense perjudicar la docenCia. 

8. La URV i .I'ICS comparteixen la selecció del professorat amb vinculació docent i 

assistenciaL 

9. L'ICS donara trasllat a la URV de les incoacions; i · de les resolucions deis 

expedients de jubilació deis titulars de les places vinculades. 

10. En el cas que la persona que ocupi pla¡;a vinculada, arribada I'edat de jubilació 

for¡;osa que estableix faLlei 55/2003 que aprova ,'Estatut marc del personal 

esíaíuíari deis serveis de salut, sol'líciti el perllongament en el servei actiu, i el Pla 
d'ordenació de recursos humans de l'lnstitut Cata/a de la Salut no prevegi la 

necessitat d'aquesÍ' perllongament, correspondra a la Comissió Mixta pronunciar

se respecte d'aquesta divergencia, previa consulta a la URV. 

b. 	 Incompatibilitats 

La incompatibilitats derivades del desenvolupament de les funcions docents i 
assistencials es definiran d'acord amb la legislació general sobre la materia i, en 

particular, per les següents normes: .la L1ei53/84, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques;. la Llei 

21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats; el Decret de la Generalitat 

307/1985, de 31 d'octubre, i la Base 13a, punts 6 i 10, del Reial Decret 1558/1986, 

modificat pel Reial Decret 1652/1991 . 

C. 	 Particularitats de la vinculació de les places deis cossos docents 
universitaris 

'Les comissions per a la resolució de concursos d'accés a les places vinculades 
estaran compostes per cinc membres, dos deis quals seran proposats per la 
institució sanitaria a !a qual es vínculi la pla¡;a i de niveil o categoria igual o 
superior al de la pla¡;a objecte de concurso La URV invitara a la Direcció Médica o 



a la Direcció d!/nfermeria, segóns escaigui, de la dita institució sanitaria, a assisfir 

a les sessions de la comissió de que es tracti, amb veu i sense vot. 

El professorat amb plaga vinculada percebra les retribucions basiques i 

coruplementaries que li correspongui d'acotd amb alió establerf per al professorat 
·1·
universiíari, segons Ialseva dedicació a temps complet o parcial, amb I'increment 


addicional de complement de destinació i, quan escaigui, el complement específic 


que fixi anualment el Ministeri d'Hisenda a proposta deis ministeris d'Educació i 


Ciencia i de Sanitat i Consumo El professorat amb dedicació a temps complet ha 


de realitzar les .seves funcions en regim de matí i tarda, i · podra o'cupar lIocs 


d'especial dedicació si .Ia seva tasca assistencial així ho exigeix. Ambdues 

situacions es reflectiran en les respectives retribucions estipulades per I'ICS. 


d. 	Particularitats de la vinculació de les places de professor amb , 

contracte laboral . 

En la mesura que ho permeti la legislació vigent, les comissions per a la resolució 

de concursos d'accés a les places vinculades han d'estar formades per tres 

membres perfanyents al professorat pe~manent de la URV, amb grau de doctor/a. 

Dos deIs membres, i els seus suplents, sera n designats per aquesta institució en 

!a forma establerta en el seu Estatuí, i ,'qltre, i el seu suplent, designat . per la 
institució sanitaria a la qual es vinculi la plaga. Tots els membres de la comissió 

hauran de pertEmyer al mateix ambit de coneixement de la plaga objecte del 
concurs i de niveil o categoria iguai o superior al de la plaga objecte de concurso El 
President de la Comissió sera un deIs membres designats per la URV. 

El professorat amb dedicació a temps complet ha de realitzar les sevesfuncions 
en regim de matí i tarda, i podra ocupar lIocs d'especial dedicació si la seva tasca 

assistencial així ho exigeix. Ambdues situacions es reflectiran en les respectives 
retribucions estipulades per I'ICS. 

ClflUsula 10. Contractació de professor associat 

La URV, a proposta de la Comissió Mixta Universitat - Institut Catala de la Salut, 
convocara, abans no finalitzi el curs academíc, les p!aces a contractar de 
professor associat entre els facultatius o altres professionals sanitaris de la 

plantilla de I'hospital, o de I'atenció primaria,. Aquest nombre de places de 

professorat associat no es tindra en compte als efectes del conjunt del 
percentatge a qué es refereix !'artic!e 48 de la L1ei organica 6/2001, de 21 de 
desembre, d'universitats. 



Lés convocatories d'aquestes places s'han de resoldre mitjanc;ant el concurs 
corresponent. A aquest efecte, la Comissió Mixta haura elaborat un barem de 
merits que reculli el barem oficial per a !'accés a les places de I'ICS i que inclogui 
les clausules relacionades amb la docencia, amb I'assistencia i amb la recerca. 

La Comissió que ha d'avaluar els concursos de professorat associat ha d'estar 

formada per tres membres pertanyents al professorat permanent de la URV, amb 
grau de doctor/a. Dos deis membres, i els seus suplents, seran designats per 

aquesta institució en la forma establerta en el seu Estatut, i I'altre, i el seu suplent, 

designat per la institució sanitaria a la qual es vinculi la 'plac;a. Tots els membres 
de la comissió hauran de pertanyer al mateix ambit de· coneixement de la plac;a 
objecte del concurs. El President de la Comissió sera un deis membres designats 

per la URV. 

Cada any s'ha de revisar el nombre de places de professor associat, en funció de 

noves o de diferents necessitats docents o de recerca, com hom determinara amb 
la suficient antelació. Ei professor associat cessara com a tal quan, pel motiu que 

sigui, causi baixa en la plac;a assistencial. 

Clausula 11. Órgans de d irecció 

Els órgans de direcció deis hospitals concertats tenen la composició següent: 

a) Unipersonals: 
11 El Director Gefent o la Directora Gerent 

11 El Director Medie o la Directora Médica 
11 El Director o la Directora d'lnfermeria 
11 El Director o la Directora d'Administració i Serveis 

b) GoHegiat 

11 El Comite de Direcció, que esta integrat pels titulars deis 
órgans unipersonals de direcció 

Un representant de la URV s'integrara als organs de direcció col'legiats deis 

hospitals concertats, com a membre de p,le dret, amb veu i vot, d'acord amb ' la 

Base 16a. del Decret 1558/86. Recíprocament, la uRV, en la mesura que la lIei ho 
permeti, ofereix un lIoc per a un representant de I'ICS al seu Conse" de Govern, 
com a membre de pie dret, amb veu i vot. El consell de Govern de la URV, . a 

. proposta de la Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut i de l'Escola 
Universitaria d'lnfermeria , designara el representant de la URV als órgans de 
direcció deis hospitals ¡centres concertats, i el Gerent de, I'ICS, a proposta de la 
Comissió Mixta, designara el representant de I'ICS a la Universitat. 



Clausula 12. Infrastructura 

. El concert garanteix que els hospitals i els CAP tenen la infrastrudura necessaria 
- ' 

per aldesenvolupament de la docéncia i la recerca que es descriuen en I'apartat 

de Requisits estrudurals de I'Annex 2. 

Clausula 13. Locals per a les activilats iectives 

1. Les activitats lectives tindran !loc a les dependéncies de la Facultat de Medicina 
i Ciéncies de la, Salut, a les de l'Escola Universitaria d'lnfermeria, i a les de les 

unitats docents hospitalaries que es descriuen en J'Annex 2. 

2. Aquestes dependéncies també podran utilitzar-se per a actes administratius o 

académics propis de I'activitat universitaria i reunions própies de I'hospital, amb 
I'acord previ del dega de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut o el director 

de /'Escola Universitaria d'lnfermeria i el director de I'Hospital corresponent. En 

qualsevol cas, la disposició de les aules per a acti'vitats no lectives mai no podra 
interferir el desenvolupament normal deIs programes docents. 

La URV i I'ICS expressen la voluntat d'adequar les infrastructures de les arees 
docents a les condicions que es descriuen al capitol "Requisits estructurals" del . 
document titulat "Unitats docents hospitalaries" que constitueix I'Annex 2. 

Clausula 14. Bib!ioteca 

1.- L'Objectiu d'aquest acord és fixar les bases per a optimitzar I'ús deis recursos 

bibliografics d'ambdues institucions així com reconéixer la Unitat Docent de la 
Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut de la URV a I'Hospital Universitari de 

Tarragona Joan XXIII, com a estructura que canalitzi i vehiculi la coHaboració 
entre les parts signants. 

2.- Establir /'extensió de la Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la 

Salut de la URV a la Unitat docent de I'Hospital Universitari Joan XXIII als efectes 

de donar suport i facilitar la tasca deis professors de la Universitat vinculats a 
I'Hospital i de I'alumnat que hi rea!itza practiques docents, així com del personal 
sanitari de I'Hospital Joan XXIII, en la mesura que la normativa vigent ho permeti. 

3.- La URV es compromet a inc/oure un m"etge de J'Hospital Joan XXIII, vinculat a 
la URV, en la comissió de Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la 
Salut. A canvi, I'Hospital Universitari Joan XXIII es compromet a incloure ei 
presidentla de la Comissió de Biblioteca de la Facultat de Medicina o persona en 



qui delegui, en la Comissió de Biblioteca o órgan equivalent de I'Hospital Joan 

XXIII. 

4.- Per possibilitar la correcta execució d'aquest conveni i afavorir I'aplicació deis 

acords adoptats, permetent I'extensió de la B iblíoteca de la Facultat de Medicina a 
I'Hospital Joan XXIII, la biblioteca de I'Hospital Joan XXIII haura de disposar de 
personal específic (teledocumentalista, administratius, becaris) amb fa finalitat de 

poder garantir un régim de Servei similar al de la Biblioteca de la Facultat de 
Medicina i Ciencies de la Salut. 

5.- Les dues institucions aportaran de manera conjunta els medis materials 

. humans per garantir el servei, d'acord amb les necessitats deis alumnes. 


6.- La Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciéncies de la Salut destinara cada 

any recursos a la seva extensió de I'Hospital Joan xxi 11 , per a I'adquisició de 

recursos d'informació pels alumnes de la Unitat Docent de I'Hospital Joan XXIII. 

Aquests recursos seran proporcionals a la quántitat que cOiíespongui a cada 


Departament en el repartiment deis pressupost destinat a bibliografia realitzat en 

funció del número de crédits/alumnes de les assignatures que s'imparteixin en 


. aquesta Unitat, quedaran dipositats a la Biblioteca de I'Hospital Joan XXIII, i 

s'inclouran a I'inventari de la URV. 

7.- Els acords presos en aquest marc seran aprovats per la Comissió mixta entre 
ambdues instituclons, al menys una vegada a I'any. 

Clausula 15. Pressupost 

El pressupost de les activitats docents .universitaries que es desenvolupin a 
I'hospital, i que seran cobertes per la URV, comprendra les partides següents: 

a)Dotaéió del Capítol 1, que correspon a personal docent, segons s'especifica a 
lesestipulacions d'aquest concert. 

b) Dotació del Capítol 1, corresponení a personal d'administracip i ser\!eis, que 

garanteixi el bon desenvolupament de la docencia, la qua! ha de comptar amb el 
suport administratiu imprescindible per a I'acompliment de les seves funcions. 
Aquest personal dependra de la URV i pertanyera a la seva plantilla. 
Semblantrrient ·al que es fa amb el professorat, · es confeccionara una plantilla 
teórica que permetra orientar les assignacions de personal en el futur, segons els 
possibles desequilibris que pugui tenir la plantilla actual. Amb acord previ entre la 
URV i la institució corresponent, aquesta podra designar persones de la seva 
própia plantilla. 



c) Dotació del capítol " de pressupost de funcionament, que inclou les 
assighacions següents: el manteniment i el material d'oficina i administratiu en 
general sera compartit entre la URV i !'ICS. La neteja i el manten iment de 
I'estructura docent en general sera a carrec de !'ICS. 

d) Doíacíódel Capítol VI, correspon al pressupost d'inversíons per al manteníment 
i la mil/ora d'edíficis per part de !'ICS. L'adquisició de grans equípamenls científics 
i docents es decidira anualment en el marc de la política general pressupostaria 

d'ambdues instítucions. L'equipament docent i informatic de les arees de la 

Biblioteca, aula d'ínformatica i aules docents í la seva renovació, seran a carrec de 
la URV - Facultat de Medicina. 

ClflUsula16.- Afribució de titularitat del material inventariable 

L'Annex 3 especifica I'atribució de títularítat del materíal ínventariable per é3 la 
docencia i ia recerca que existe ix adualment a les institucions sanitaries, que 
s'actualitzata un cop I'any. 

Clausula 17.- Durada' del concert i revisió del conveni 

La durada del concert a que es refereix aquest conveni s'estableix per a un 

període de cinc anys. Qualsevol de les dues parts podra iniciar el procés de 

revisió deis termes del conveni, sempre que I'altra part rebi la comunicació amb ei 
temps suficient peí anibar a una entesa abans de! 30 de juny de cada any. En el 
cas que I'entesa no es produeixi abans d'aquesta data,- ja no podra haver-hi 
modificaeions fins al curs següent, a fi de garantir els drets deis estudíants i deIs 
professors a comengar i acabar el curs academic regl,Jlarment. En el cas que els 
cinc anys transcorrin sense que es produeixí la denúncia de cap de les dues parts, 
es produira la reconducció tacita del conveni. 

. Clausula 18. Denúncia 

Les parts poden denunciar el conveni en les círcumstancies següents: 

a) Sís mesos abans que expiri la seva vígencia, per tal de procedír a la seva 
renovació, si escau, en les mateixes condicions, o en d'altres que es puguín 
pactar. 

b) En el. cas que les condicions económiques pactades esdevinguin 
desproporcionades als costos avaluats per a I'activitat docent i no sigui possíble 
corregir-les per imperatius aliens a lesparts. 



c) En el cas que s'hagi produrt un ciar desistiment de les funcions propies de 
, . 	 . 

!'activiíat universitaria docent, assistencial i de recerca, del qual es pugui derivar 
un perjudici evident per als drets deis alumnes i pacients. 

d) En els casos que les lIeis, els reglaments o les disposicions administratives 
imposin modificacions de currículum, o altres, que determinin la necessitat de 

reconsiderar tots els pactes i d'estudiar la conveniencia d'un altre tipus de cancert. 

e) En 'el cas que es prodiJeixin reestructuracions funcionals de I'hospital i altres 

centres de l'les concertats que facin inviable I'~ctivitat universitaria. 

En qualsevol cas, si s'arriba a la determinació de proposar la rescissió del concert, 
caldra estudiar juntament amb el Consell Social de la URV, els Departaments de 
Salut i d'Educació de la Generalitat de Catalunya, I'entitat contractant i les 
organitzacions sindicals i estudiantils les repercussions socials i civiques que 
podrien derivar-se d'aquesta decisió. En darrer teíme, la competencia per 
rescindir el concert és de la Generalitat de Catalunya. 

Clausula 19.- Inclusió d'altres ensenyaments en el concert 

Les parts expresseh la seva voluntat d'incloure en ei concert els ensenyaments 

futurs de les diverses titulacions de les professions sanitaries que no figuren 
esmentats expressament en aquest coiweni. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Clausula Transitoria Primera 

1 

Si en el marc del concert existeix una plar;a vinculada procedent d'una assistencial 
i ocupada en propietat, i d'una docent ocupada per un catedratic o professor 
titular, I'ICS procedira a assignar a aquest una plár;a dins de la xarxa assistencial 

en el territori on estigui ubicada la Universitat perque pugui acomplir les funcions 
docents i assistencials corresponents a la seva area de coneixement. El regim de 

prestació de serveis, així com les retribucions, sera el que estableixi la legislació 
vigent. 

,Quan la plar;a assistencial ocupada, a la qual fa referencia el paragraf anterior, 
,. 	 quedi definitivament vacant, es cobrira pel procediment establert per ies piaces de 

I'ICS. En cas que el professor abans mencionat guanyi !'esmentada p!ar;a, 
aquesta i la docent es convertiran en places vinculades. 



Clausula Transitoria Segona 

Mentre les comissions que hand'avaluar els concursos de professorat associat de 
I'Escola .d'lnfermeria no · es puguin formar per tres membres pertanyents al 
professorat permanent de I'escola amb grau de doctor/a, la URV invitara a un 

professor permanent de I'esmentada Escola perqué hi participi amb veu i sense 
vot. 

Clausula Transitoria Tercera 

Mentre ·Ia lIei no permeti la incorporació al Conse" de Govern de la URV d'un 
representant de I'ICS, com a membre de pie dret, amb veu i vot, d'acord amb les 

previsions de la clausula 11 d'aquest conveni, la URV, a proposta de la Comissió 
Mixta, convidara a un representant de I'ICS a assistir amb veu i sense vot a les 

sessions del Conse" de Govern de la Universitat. 

Ciausula Transitoria Quarta 

Ambdues institucions crearan una Comissió paritaria que en un termini maxim de 

sis mesos a comptar des de I'endema de la signatura del conveni hauran d'haver 
elaborat el pla de vinculació de places docentsi assistencials pels propers 5 anys. 
Ei IlistaÍ de les places a vincular s'incorporara com annex a aquest conveni, un 
cop sigui ratificat per la Comissió Mixta. 

Per part de la URV, formaran part d'aquesta Comissió: el Vicerector de Personai 
Docent i Investigador i Qualitat o persona en qui delegui, la Vicerectora 
d'investigació i Institucions Sanitaries o persona en qui delegui, el Director del 
departament de Cirurgía i Medicina o persona en qui delegui, i el Dega de la 
Facultát de Medicina i Ciéncies de la Salut o persona en qui delegui. 

Per part de I'ICS, formaran part d'aquesta Comissió quatre persones designades 
pel Director-Gerent de I'ICS. 

DISPOSICIONS ADDlCIONALS 

Clausula Addicional Primera 

La Comissió Mixta comunicara a la URV i a I'ICS les places vinculades que vulgui 
treure a concurs per tal que cada entitat informi deis membres que designa per 
formar part de la Comissió Avaluadora, d'acord amb allo que preveuen el Reíal 
Decret 1558/86 i la normativa propia d'ambdues ín.stitucions. 



La planificació d'aquestes convocatories es fara segons criteris de distribució 
homogenia entre les diverses institucions sanitaries que tenen conveni amb la 
URV, atenent a móduls objectius que tendeixin a evitar o corregir, si n'hi ha, 
possibles desequilibris entre les diferents institucions . . 

Clausula Addicional Segona 

Mentre no es determini el mecanisme de compensació pressupostaria entre la 

Universitat Rovira i Virgili i les institucions sanitaries -previst a la base 13.11 del 

RO 1558/86, de 28 de juny, modificat pel . RO 1652/91-, per tal de satisfer les 
retribucions del professorat amb la pla<.(a vinculada, i tot esperant les directrius 

especifiques que la Generalitat de Catalunya pugui dictar en aquest sentit, la 
Universitat i l'lnstitut Catala de la Salut continuaran abonant les nomines 

respectives tal com ho han estat fent fins ara. 

Amb I'acord previ de les persones interessades, en el moment que, d'acord amb 

el que preveu ei Reial Decret esmentat, la Universitat aboni I'import total de la 
nomina corresponent al personal vinculat, l'lnstitut Catala de la Salut transferira a 

la Universitat Rovira i Virgili la part de la. nomina que correspongui a I'activitat 

sanitaria i assistencial. Així mateix, la Universitat es fara carrec de la part que 

correspongui a I'activitat docent, que es calculara d'acord amb els nivells 
retributius i generals establerts per al professorat universitarí segons ¡es seves 
categories i dedicacions. 

Ciausuia Addicional Tercera 

La participació en la docencia s'estén a tots els facultatius i altres professionals 
sanitaris de I'hospital i de I'atenció primaria, tinguin o no plac;a vinculada. El 

reconeixement d'aquesta participació es podra palesar amb beneficis propis del 
personal universitari, a proposta anual de la Comissió Mixta, pero no tindra 

caracter contractual ni reportara fórmules salarials. 

ClflUsula Addicional Quarta 

La URV i I'ICS valoraran la construcció d'una nova unitat docent dins del complex 
Hospitalari de Tarragona, que doni suport a les necessitats· actuals, amb la 
voluntat de col·laboració positiva per part de les dues institucions. 

Clausula Addicional Cinquena 



L'ICS i la Universitat Rovira i Virg ili tenen la voluntat de treballar en la vinculació 
docent-assistencial d'lnfermeria, per tal, de possibilitar la millor qualitat docent, 
assistencial i d'investigació en aquesta disciplina. 

Clausula Addicional Sisena 

Mentre la Comissió Mixta no adopti una altra decisió al respecte, I'Hospital Joan 


XXIII aportara un administratiu i un teledocumentalista. Les dues institucions es 


comprometen a aportar, de forma cofinam;ada, un administratiu per cobrir I'horari 

de tardes de la biblioteca, i la URV aportara un número suficient de becaris per 


, garantir un regim de Servei similar al de la Biblioteca de la Facultat de Medicina i 


Ciencies de la Salut. 

En prova de conformitat i en la representació que' consta, se signa aquest 

document, en tres exemplars, a un sol efede, al l/oc i a la data assenyalats a 

I'encap/(alament. 

Francesc Xavier Grau Frqncesc José Maria i Sánchez 
Rector Director Gerent 
Universitat Rovira i Virgili Institut Catala de la Salut 



Relació d'annexos 

1. Cartera de serveis i recursos 

1.1. Distribució de la cartera de serveis i els recursos necessaris 

d'hospitalització, fórmules alternatives a I'hospitalització, atenció 
hospitalaria · tradicional, activitat ambulatoria i urgencies, d'acord amb la 

normativa vigent 

1.2. Relació d'ABS i CAP capacitats per rebre estudiants de medicina, 

infermeria o fisioterapia 

2. Unitats Docents hospitalaries: justificació, funcions, gestió academica, 

organització i requisits estructurals 

3. Atribució de titularitat del material inventariable 

3.1 . Relació de béns mobles adscrits a la Unitat Docent de Tarragona, 
inventariats a favor de la Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut 

3.2. Relació de béns mobles adscrits a la Unitat Docent de Tarragona, 
inventariats a favor del Departament de Medicina i Cirurgia 



CARTERA DE SERVEIS 

Medicina 

Pediatria 

Cirurgia 

I 
I 

Ginecologia i Obstetrícia 
Am31isis clíniques 
Anestesiologia 
Farmacia hospitalaria 
Medicina nuclear 
Neurofisiologia 
Radiodiagnostic 
Rehabilitació 

Annex 1.1. 

AI-Iergiologia 
Cardiologia 
Dermatologia 
Digestologia 
Endocrinologia 
Hematologia 
Medicina intensiva 
Medicina interna 
Nefrologia 
Neurologia , 

Pneumologia 
Reumatologia 

Pediatria 
Neonats i UCI neonatal 
Cirurgia pedi~ürica 

Cirurgia general i digestiva 
Cirurgia maxilofacial 
Cirurgia vasculaí 
COT 
Neurocirurgia 
Oftalmologia 
ORL 
Urologia 



MODALlTATS ASSISTENCIALS 

Hospitalització 

Medicina interna 

Cirurgia general ¡digestiva 

COT 
Ginecologja i Obstetrícia 
Pediatria 
Crítics 

. UFISS 

Serveis clínics centrals 

Diagnostic per imatge 

Hemodinamica 


Area quirúrgica i paritoris. 
Anestesiologia 
Laboratori clínic 
Medicina nuclear 
Neurofisiologia 
Farmacia hospitalaria 

IAmbulatori 
Urgencies 
Consultes eXternes 
Hospjtal de dia medic 

I Hospita! de dia quirúrgic 

Fora de I'hospital 

Suport a primaria 

Hospitalització a domicili 

PADES 


I 



Institut Catala de la Salut 
Ambit d',Atenció Pril!laria 
T arragona- Reus 

Annex 1.2. 
Av .de Prat de la Riba, 
3943201 Tarragona 
Telefon 977 240666 
Telefax 977 226411 

ABS ¡CAP capacitats per rebre estudiants DE MEDICINA, INFERMERIA, 
FISIOTERApIA O NUTRICIÓ 

Alumnes de medicina 
ABS 
ABS REUS 1 
ABS REUS 2 , 
ABS REUS 3 
ABS REUS4 
ABS LA GRANJA-TORREFORTA 
ABS BONAVISTA 
ABS VALLS URBA 
ABSJAUMEI 
ABS SALOU 

Aiumnes d'infermeria , 

ABS 
ABS REUS 1 
ABS REUS 2 
ABS REUS 3 
ABSREUS4 
ASS BONAVISTA 
ABS LA GRANJA-TORREFORTA 
ABS JAUME I 
ABSTARRACO 

C t b I dfi"t '" en res am a umnes e ISIO erapla 
ABS 
CAP SANT PERE DE REUS 
CAP AVDA.CATALUNYA DE TARRAGONA 
CAP LA GRANJA-TORREFORTA 
CAP SALOU 



Annex 2 

UNITATS DOCENTS HOSPITALÁRIES 

JUSTiFICACiÓ 

L > ensenyament de Medicina a la Universitat Rovira i Virgili data de 1> any 1977, 
s 'imparteix a la Facultat de Medicina: i Ciencies de la Salut de Reus, que és operativa des 
de 1981, primer com a delegació de la Facultat de Medicina de ~a Universitat de Barcelona 
A redifici de la Facultat de Reus s'imparteixen les classes teariques i practiques 
preclíniques. En el període clínic els estudiants -s'han distribuH, per a les practiques, de 
forma tradicional entre ~ls hospitals universitaris de Sant loan i loan XXIII, IPM per a 
Psiquiatria i també en els hospitals associats i coHaboradors (Sant Pau i Santa Tecla, Pius 
Hospital de Valls, Verge de la Cinta a Tortosa). A més, la Facultat de Reus ha estat pionera 
en la incorporació de la xarxa extrahospitalaria a la dócencia, ja que diversos especialistes 
d'aquestes arees són professors de la Facultat i els alumnes acudeixen afer pnktiques a 
diversos CAP de Reus i Tarragona. 

La docencia de la medicina esta immersa en un canvi degut a l'obligada adaptació deIs 
plans d'estudis a respai europeu d'educació superior (EEBS). La docencia ha d'estar 
basada en l'adquisició de competencies per part de l'alumne/a les quals es defineixen com 
el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que l.'estudiant ha d'haver adquirit, de 
m¡mera que li permeti aconseguir una exceHent praCtica medica Arribar a formar metges 
en exceHencia en aquest context passa per un altre aspecte fonamental: coordinar la relació 
entre la Facultat de Medicina i els hospitals universita.ris adequada al context social. Aixa 
es tradueix en el fet que es pretén que eIs futurs metges es formin en contacte permanent 
amb la font del coneÍXement medic mes important, el pacient 1 és per aquest motiu que la 
planificació de la formació sempre d'aquest segon cicle en pla nou s'ha volgut centrar en el . 
fet que els alumnes passin la major part possible del temps en els centres sanitaris. 

La distribució territorial deIs centres hospitalaris universitaris a Reus i Tarragona fa que 
s'aconsegueixi un millor aprofitament de restada hospitalaria deIs estudiants amb la seva 
ubicació practicament permanent als centres sanitaris. D'aquesta manera es potencia la 
participació dels professionals de la salut d'aquests centres en el fet docent universitario 

Aquesta iniciativa implica que part deIscontinguts tearics s'imparteixin en rarea docent 
deIs hospitals universitaris, fet per altra banda ja reflectit en els convenis de coHaboraciÓ' 
entre les institucions actualment en vigencia. 

Per organitzar millor aquesta important tasc~ docent centrada en els dos hospitals 
universitaris, s'ha cregut convenient crear una estructura organitzativa que garanteixi la 
correcta atenció als alumnes i la qualitat docent. Aquesta estructura és la que denominem 
UNITATS DOCENTS. 

FUNC!ONS 

Les funcions de les unitats docents (UD) són: 



Impartir l'ensenyament practie i cUnic que designi el Responsable de l'Ensenyament de 
Medicina amb l 'objectiu deassolir els objectius d ' aprenentatge de la ti1u lació. 

Impartir l'ensenyament te6ric que designi el Responsable de l'Ensenyament de Medicina 
d'acord amb el correCte desenvolupament del pla d'estudis. 

Orgarl1tzar !'acolli..rnent i estada deis alumnes en les unitats docents. 

Garantir que es compleixin els horaris i la distribució d'activitats dissenyades pel 
Responsable de l'Ensenyainent de Medicina. 

Garantir que els criteris d'avaluació seran únics per a totes dues unitats docents. 

Garantir la realització dels examens en el mateix dia i hora en totes dues unitats docents. 

GESTIÓ ACADEMICA 

Totes les funcÍons orga..TJ..Ítzatives, de secretaria, ubicació d'organs de direcció unipersonals 
i coHegiats, etc. seran a la Facultat. 

Per tal de gestionar les actes de manera diferenciada hi ha dos grups de matrícula. El gmp 
1 s' assigna a la Unitat Docent de I'Hospital Universitari de Sant loan i el grop 2, a la 
Unitat Docent de 1'Hospital Universitari loan XXIII. 

Les assignatures optatives iJo de credits de lliure elecció s'imparteixen al centre hospítalari 
deIs professors responsables de la docencia que les imparteix, i hauran d'haver rebut la 
proposta previa del Responsable de l'Ensenya..1Uent de Medicina. 

ORGANITZACIÓ DE LES UD 

Les UD estan sota la direcció organitzativa única deIs 6rgans de goverri de la Facultat de 
Medicina 

Per controlar millor les activitats dutes a tenne a les' UD es designa un 
COORDINADORJA per a cada unitat. 

Aquest coordinador/a és un metge/essa del centre sanitaÍi. i professor de la Facultat. El 
nomena el dega segons la proposta del Responsable d'Ensenyament de Medicina i' la 
corr,dssió mixta. 

Les funcions del eoordinador/a són: 
• Garantir el correcte desenvolupament del procés formatiu en les UD. 
• Vetllar pels requisits d'infraestructura que necessiti la unitat doeent i garantir-los. 

Per tal de garfu'1tir les seves fuIlcions, l'interlocut9r de l'hospital sera el gerent, el qual pot 
assistir com a assessor a les reumons de la corrJssiÓ mixta, si ho requereixenels temes que 
s 'hi traetaran. . 

http:orga..TJ


La res.ta d'estructures jerarquiques coincideixen amb les docents i assistencials propies deIs 
hospitaIs universitaris. 

Els responsable final del funcionament de les UD des del punt de vista docent són el dega, 
el Responsable d'Ensenyament de Medicina i els caps de departament universitari 
implicats en la docencia. 

REQUISITS ESTRUCTURALS . 

Dimensionament calculat de cada unitat docent per a aproximadament · 180 alumnes de 
l'ensenyament de Medicina i aproximadament 30 alumnes de Nutrició, 30 aIumnes de 
Fisiotenlpia i 30 aIumnes de postgrau. 

Estructura de suport a la docencia 

§ Aules grans: 5 aules amb capacitat per a aproximadament 60-100 alumnes 

§ AuJes petites: 5 aules/serrünans polivalents amb capacitat per a 
aproximadament 20/30 alumnes 

§ Una aula d'inforrnatica per 20 ordinadors 

§ Laboratoris de docenda: 1 laboratori d'habilitats d'aproximadament 100 m2 

. § Una biblioteca amb sala d'estudi i ordinadors amb el suport informatic necessari per a la 
comunicació en xaixa amb la Biblioteca central de la Facultat de Medicina, d'una capacitat 
de 100 

§ Suport alumnes (vestuaris, vestidors, sala de estar, etc ..): 

1 vestuari vestidor amb aproximadament 200 taqUilles 

1 sala descans amb maquines expenedores 


Estructura de suport a la recerca 

• 	 ·2 laboratoris polivaIents amb el suport necessari per a l'estudi in vivo i in vitro 

• 	 Sales de trebaII coHectives i individual s per al personal investigador 

• 	 Árees de suport específic per a magatzem, neveres, congeladors, cultius ~eHulars, 
etc. 

Estructura de suport administratiu 

~ Despatxos adrninistratius: 1 secreta.ria doble 

• 	 Espai per a arxius . 



• Copisteria, etc. 

• Despatx coordinador/a unitat 

• 1 sala de reunions 

lO! 6 zones de treball per a les diferents arees de coneixement de la unitat docent. 
Caldria 1 o 2 despatxos i lIIla sala de reunions (6-8 persones)en cada zona de 
treball 

Suport administratiu 

La unitat docent disposara com a mínim d 'un P AS laboral per a tasques de gestió adscrit al 
Dept. de Medicina i Cirurgia. Aquesta playa sera de plantilla de la URV pero la 
cofinanyaran entre la URV i l'ICS. 

Document aprovat en Junta de Centre el dia 28 de marl( del 2006 



Annex 3 

3.1. Relació de béns mobles adscrits a la Unitat Docent de Tarragona, 
inventariats a favor de la Facultat de Medicina i Ciencies de la Salut 
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Compro 

Cómpr.t 

Compr:l 

Compr., 

Campe" 

ComrrJ 

Núm. serie Data alta 

107438 22/9/:005 

NO EN TE 22/9/2005 

Total ubltn<ÍóEA0200 : 

311B6437G 14!5;:t¡(I1 

8080653 14,'5:":00'1 

ECSZ010327 J/l ~/2Q¡) 1 

8141767 3!12¡2C~) 1 

DRPW080753 31\ 2120ul 

230050100003815 4.'(,1200] 

230050100003505 416/:'lH)} 

230050100006912 4!6r.:llIJ:\ 

230050100070517 4,(';2IJü:; 

3736405 5'}.'2¡){}4 

EESI007137YYI«M 22¡tlf:U05 

NO EN TE 22."9¡~ ü() 5 

NO EN TE 22/<)121)05 

NO EN TE 12/9/2005 

NO EN TE n:9¡20(¡S 

NO EN TE 22.'9i2005 

U5DEA5620875 22!9 r:: on~ 

NO EN TE 23112,'20<15 

NO EN TE 23/12.'2r'05 

NO EN TE 2311 2,'201)5 

I~O EN Tt: 6112/2Qt)5 

NO EN TE 6/1 :::01)5 

NO EN TE 6!12i~üO:, 

~JO EN TE 6!\ :! .'~005 

NO EN TE (¡/12::0{)) 

NO EN TE D!l ~í:'(y!j5 

NO EN TE M12.'~r:05 

Tofnl uhÍt'odóEAOJOO : 

~ ¡ ·'S::I";"1 

;. 1."',·::r tl l 

~ 

V:!lor C:(llHpr-:l 

3.352.1 

907.~ 

ltQ.J(lO,3 

-!. 632 ,n 

J :~~\9 

¡ '}·¡X.I 

:;:; 1.1 


11)l l 


{)OUJ 

i~[HU 

(,I)iJ,/. 

5t)(1. ( \559 / 

J.L1!).

"; 12: 

::1~: 

~·17 .~ 

?~5.r 

.D::!, 
"\ ~7'" .. .1..' , 

~(){\. 

,~ 5{). 

1.9'i(j. 

~.3X~J, 

M)(! . 

511. 

5-!-!. 

:?()~ . 

ó~ 

.j 17 

:J.U¡::: 

qt) 

:::.' 

M!CROroN 

Pl.3a, Hosp.Joan XXIII 
ORDLNADOR PORTATIL 

IM PRESSORA 

ORDINADOR 


IMPRESSSORA 


.SCANNER 

,\PARELL D'AIRE CONDICIONAT PORTA 

APARELL D'AlRE CONDICIONAT PORTA 

API\RELL D'A1RE CONDICIONAT PORTA 

I\PARELL D'AIRE CONDICIONAl' PORT,;' 

CAMERA DIGITAL DE FOTOGRAFIA 

AMPlifiCADOR 

CAIXA ACÚSTICA SOSTRE 

éAlXA ACÚSTICA SOSTRE 

MICROrON DE PEU 

PANTALLA MURAL' 

SUPORT SOSTRE PROJECTOR 

VIDEOPROJECTOR 

MANIQul- MODEL TESTICULAR 


M,\NIQU! - CAP 


l"lANIQui 


MANIQUi 


MANIQUi 


MANIquí BEBE 


MANIQuiPELVIS DE LACTAl-JT 


TAUl.1\ IMMOVILlZAC¡Ó 


¡:-'lMOBlLlZADOR DE CAP 


BRAC l'EDlATRIC 


P1.4a Hosp,Joan XXIII 

SUPORTTECLAT PER A TAULA 


SUI'ORTCI'U 


SHURE.lvIlCROFLEX 

TOSHIBA 

LEXMARK 

LEXMARK 

EPSON 

BOSCH 

BOSCH 

BOSCH 

BOSCH 

SONY 

PIONEER 

JBL 

JBL 

SHURE 

NO ENTE 

NO EN TE 

PLUS 

LAERDAL 

LAERDAL 

LAERDAL 

RESUSCI ANNE 

LAERDAL 

LAERDAL 

LAERDAL 

LAERDAL 

LAERDAL 

LAERDAL 

'FELLOWES 

EXPONHH 



Etiquctn Cadi 

..... .  _._. . _.. ~~ .. 

043 .'72 20 0 iOO 21S7 

0~3~73 200 1001159 

043 574 2001 0025 19 

ü~3575 2001001520 

O~.1 57 6 2001002521 

0·1J577 2001002523 

04 1S7~ cOOl O0252h 

0-057'1 2001002539 

O·U 5R O 2001 00254 0 

04 35 R 1 2001 002541 

04J5g 2 2001 002542 

04J5~ 5 200100260R 

O~ J5R ¡' 2001002614 

OoJSX7 2001002616 

04J5 ~S 2il O 1 OO~(,¡ 7 

044 (, 3'1 2iJ OI 1)0,0 17 

0·15 0[¡ ') 2002002774 

(Wi[JIO 200200277R 

0522Sú 2002003197 

Ubicació: EA0401 
0665·1) 200400~g5S 

UbicilCió: EA0500 
1l3H431 1001000760 

ü:l84J~ cOOI 1100761 

03X4J4 2001000761 

OJR4J5 "0111000763 

038442 ~OOI000nl, 

03B443 2001000790 

044')93 200COO 1046 

055022 ~¡)O}01)IO~4 

115~U23 2IIOWOI025 
r))5('¡~ ; 1 20n300 I 1)}6 

n5:,r(!5 ~()n3()(JI027 

Dr.\:c)·jpcló l\J:1 rca ~lodol EI<m. Modc 
.<lquis . ... _... .. _---_......-_. 

P,\NTAl.LA MURAL PROJECTA Compro 

I\ETROPROJECTOR DE Tft"NSPARENCIE MEDIUM 53GP Compra 

l'ROJECTOR DE DIAPOSITIVES KINDERMAN 8024 Campr.! 

Ofl.DLNADOR VISA PENTIUM IV Compra 

TAULA PER RETROPROJECTOR C,'rnpn 

VIDEO SHARP VHS Compra 

NvII'LlfIC/illOR+PREVIO PIONEER Compra 

ALTAVEU Compl':J 

.~LTAVEU Compm 

MO[lLE PER EQUIPS DE SO I VIDEO Compra 

MICRO DE SOLAPA lNALllAMflR IC T11-NR ComprJ 

MONITOR VISA Comprn 

lMPRESSORA EPSON STYLUS CIlO 12 PPM C!lmpr.l 

~IOl'<. ITOR PHIUPS 107E Compra 

ORDINADOR P -IV C.'mprJ 

TECL,\TI R/\TOl.lI'ER RADIOrREQÚEN VISA PENTIUM IV Campr, 

ORDINADOR ES Compra 

MONITOR PHILlPS 107S Compro 

SOITWARE - WIN XI' WINDOWS XP Compn 

PI.4a Hosp.Joan XXIII (A.e) 
ORDINt\DOR VISA NO EN TE Compl':J 

Pl.5aHosp_Joan XXIII 
IMPRESSORA EPSOI·j STYLUS Bno Compra 

ORDINADOR Compr.l 

MONITOR PHILlPS 15E ComprJ 

TAULA ORDIN¡\.DOR Cl'lmpra 

BUC 3 CALAIXOS AMB íWDES Compra 

SCANNER SNAPSCAN E50 Comprd 

SCANNER HEWLETT PACKARD PHOTO SMART 820 Cumpm 

TAULA DE JUNTES NO EN TE NOVA Compr., 

ARMARI013ERT NO EN TE NO EN TE Compr.1 

."RMARIOBERT NO EN TE NO ni TE C'\'mpr.1 

ARMARIOJ3ERT NO EN TE NO EN TE C~mpr.1 

Núm. Ser!r Data aIra 

.... . _'O - . . ....._. _ 
2!1 01200 1 

075857 2110!1lK·l 

15 49204 2/1012001 

ECDGD10405 . 2/1 0/2110 1 

1il 01200 1 

101613503 2/l O:~(jO 1 
AGUT010137W 2/1fJj2(Jol 

2/1 O!~OO 1 

2/1 onuo 1 

2110!:!OCll 

2JIOi~OnJ 

25181344001170 2i1 Ol20fJi 
DOUY017066 3/12:~Lili 1 

BZ000136521370 31!2/~nO 1 

ECSZ010327 3/1 :;/2110 J 

ECDG010405 2/1 0/200! 

2509618090212 20111012002 

HD000241017445 201II0/21102 

31/10!20tJ2 

TOlal uhit.cióF.AO·100 : 

GGC30GOOlOI070V 20;1 Y~lltl.J 

1'01,1 uhk.cióEA0401 : 

CN37236469 9/4i20'JI 

0100~4579 9i4;'~OOJ 

CXOOC045632326 '9l4!ciJO 1 

t;!i-1.!2(liJ} 

26il¡200f 

SG9BVC010 2ó/li20n 1 

SGOAR2308H lo1!6/200~ 

~m ENTE 1:US,'2til.J: 

NO EN TE 12/5::00.' 

NO El, TE 1:!/5:':!OO:; 

NO EN TE 12.'-,/:rH)~ 

~ 

V:llor COl1lpr: 

1'l1.~ 

(,01.<: 

'1"5.0 

1.27 1,' 

13::.-1· 


4')I)} . 


56J,)l 


:rW.3! 


'}~.J{ 

1·19J.· ~ 3JJ.'!' 

3t}I).i: 

1,0.4' 

2·105: 

l,(rn.\I~ 

20.01 

HU( 

17,1.1)( 


13').21 

7.t)~'J.c)¡: 

!.37 1.·11 

U7f..11 

21 n.55 

¡ .or)I.CJ3 


1)\";"S·1 


11}2.t)~ 

I1 ~.3~ 


264.~~ 


524.~ 1 


::·;('1.U(\ 

I ':' ~.'2 t 

175.'::: I 

i ~~ . ~ 1 



Erj quC(D Codi Descripd6 

... ._.....- '_.__ .. -- -._- ----_.._---_.._._--_._-----.- ... --
- -_._----------_._- _.....,. _.... ... .. .. •• •••• • • ~ • • •• • •• o' · 

ARMARIOBF.RT 

AR"iATU OBERT 

ARMAIU OBERT 

CADIR.-\ 

CADlRA 

CAD1RA 

CADIRA 

CAMERA DIGITAL 

PROJECTOR 

ORDIN/\DOR PORTATfL 

PROJECTOR D.A,DES·VIDEO 

CAMERA DIGITAL rOTOS 

SOF1WARE • MICROSOl'T OFl'ICE 

i\.1s rca 

NO EN TE 

NO EN TE 

NO EN TE 

NO EN TE 

t,¡O EN TE 

NO EN TE 

NO EN TE 

CANON 

SONY 

VISA 

HITACHI 

SONY 

MICROSOFT 
TARGETA DE' MEMORIA CAMERA FOTO SONY 

ORDINADOR 


MONITOR 


IMPRESSORA 


PI.6a Hosp.Joan XXIII 
IMPRESSORA 

CAMERA roTOORArlCA 

ORDlNADOR 

MONITOR 

ESCANHER 

(iRA VA DORA CD·R\\' 

ORDTNADOR PORT1\TIL 

ORDlNADOR PORTATIL 

PROJECTOR DE DADES-viDEO 

EQUIP DE SOBRETAULA DE DleT..\ T 

REI'RODUCTOR DE VEU 

DISC DUR I'ORTATIL 

DISC DLJR rORTt\T1L 

lMPRESSORA 

rEN DRIVE 

PEN ORIVE 

LG 

EPSON 

HEWLETI PACKARD 

SONY 

VISA HERMES 

AOC 

HP SCANJET SP 

IOMEGA 

TOSHI8A 

TOSHIBA 

NOTE 

PHILlPS 

PHILlPS 

CANON 

UNIVERS/\~ 

UNIVERSAL 

~ 
Morlc1 Elcm. ~!odc Núm.!ihie Datn !lita V:\Ior Cornpn¡ 

,,<lqllls• 
.... .._.------_.__ .. _._-......... 


.,. -Ñ'ó6TTE--" - .._---_.... _-----_._----._-.--_._._-_....._.._.._- ._..._-- - ... .0550:'6 
055 027 

055028 

0550:'9 

055030 

05503 1 

0.15032 

06650] 

06ó504 

1J 6(¡5]~ 

0665J7 

U6XJ 07 

01701 5 

0171.\5 

07115B 

077159 

0771 ¡'U 

Ubicació: 
OJHJ9.\ 

o·wm 
0449R7 

·04-1ns 

050839 

U52U45 

054015 

05'1016 

054017 

054flif: 

054019 

05607~1 

o.%osn 
075305 

07.1J'1> 
07:~3~7 

:'OO)0010:'R 

21103 00 1029 

200JOnI03 0 

2IJ0300 10J 1 

200JOOIUJ2 

200 3001033 

200300!()34 

2005000679 

200S000~80 

2DO.lOOO04R 

2005000041 

2005006995 

200500(]59·i 

200.IQ(¡69<J6 

2005007694 

2005007695 

2005007(·96 

EA0600 
200()()013 1J 

200100307(, 

200200U734 

201l2UIl07J5 

21l1l0[)O206] 

2(0)OOO74J 

200JOOOI :\0 
20030001] I 

201.1300013] 

2003QOO3(,; 

20U3000J66 

¿00JOOO7M. 

2003ÚOO767 

2(J()50045J6 

21l0S005052 
2(1i)50(l5(J5~ 

NO ni TE 

NO EN TE 

LUNA 

LUNA 

LUNA 

LUNA ' 

EOS 20D 18-55K 

VPL.. ES2 

OCEANO 

CPX345 

DSCR1 

OFF ICE 

MSX-2GS 

8LACKARES 

FLATRON 

STYLUS CG6 

H5467A 

Dcn·IPSE 

PENTIUM IV 

LM·700 

HPC5110A 

Cm,W55292 

PP40IE-1FCOF·SP 

PP·10IE-1 FCDF·SR 

V3110SF 

720 TRANSCRIPTION SYSTEM 

VOl CE TRACER 283 

64MB 
64MB 

AI9950 

25CiMB 

512MB 

COnlpra 
Compro 

Compm 

Compro 

Compra 

Compr.¡ 

Cl'lInprn 

C(>l"pm 

Compm 

Compm 

Compro 

Compra 

Compr.t 

Compr.¡ 

ció FURV 

ciófURV 

tió.l'URV 

Compra 

Compro 

Compro 

Compra 

Contpm 

Comp.ra 

Cúmpra 

Compra 

ComprJ 

COtnPrJ 
Compra 

Compr.1 

C'ompiJ 

CC1rnpri.t 

CClmrrn 

Comrf:\ 

NO EN TE 

NO EN TE 

NO EN TE 

NO EN TE 

NO ENTE 

NO ENTE 

NO EN TE 

0150500922 

40003070 

9GF44000303Q445 

F4J005196 

4517943 

NO ENTÉ 

K80~K5B 

186030 

408NTWG26553 

F99T267646 

12/5.'200~ 

1215i~O(l3 

1.2j5/~n(¡.1 

I2/5/20UJ 

1215/200'. 

12!5í~OO~ 

12!5;100] 

9/3/.:!ou$ 

24/1/~W~5 

31!liJOil5 

31f1!2()05 

30/1 2/20(15 

31 ;1:2(1)$ 

30/1 ~·.:!UÓ~ 

J Ifl2/20U.5 

J 111 2i20nS 

3111 2/200:; 
Tolal uhicnclóEAOSOO : 

1(,1(¡¡2UUI) 

1024481 :!O/I '!./~(Hll 

19-02-021098302 

T71<F 1CAGI0901 

SG7C51211<X 

4UAD01D5WT 

23153790G 

23153795Q 

S02107663 

8735 072 00111 24 

8735 028 30011 92 

-

8580A017 

NO ENTE 

NO EN TE 

.:!S,.:!/~{lO:~ 

2XJ.:!!20(1~ 

25'Ii2lJlltl 

5iJ/2eu~ 

5/Ji:!OO3 

5/3/20n3 

Sl]i2tlll3 

5.'~;21l03 

5/3/~{}(J:; 

5f3¡~Ofn 

)j} !~r,ru 

~ 1.i5f~(I[I'; 

JI :5.':uO:: 
:; I :51·:!;!):; 

170.2 

1~5.:: 


12J,O' 


53.S 

.)3.~ . 

S~,S 

\53.5; 

!.7~):-'U.l1 

I.OS.\OI 


1J:!I.n 


1.9·IX.~! 


Q5~.Q. 


'I,I~.,I 

~ · 15.íll 

99 t).Oi 

329,01 

M.O! 

13.~·I7,O ; 

·1.' 1.0 

~.I:n.: 

l.335. J J 

~:1~.f) 

515 

171.~) : 

3.13~.1)1 

~.1J2.(); 

3.S3.~,O: 

o-ll).\Or 

lID."..!! 


Q5.1. 


45.1. 

':(.7, l. 

'-"1 

51)./)" 

http:7~):-'U.l1
http:ARMARIOBF.RT


~ 

._.. _'.-- ---'-""_.- ......---~ .., .......... ..... _~....-.. -,--...__ .-.....• . ........_---_ .... .. 
 ±Eti(Jllctn Corli Dcscrlpci6 ". - ,---~----- '.,-_.. '" "-'--- ---~ -, .. -..-.- ......._-- ......... .... .. _._.•.._....----_." .... . ",.................__ .. .
J'\-1a.i-cn. !"rIndel EleO)• .. J\1odc J\'úm~ serie 1)'H.n alla Valor Compr:1 
. -._--... . .. ..•__ ........_._- ...... , .. _-_ ..... -,"_..__.............-._-_.. ., ~dQllis•" 

• •• • •_-._- - . ,, - .•---.------ .-,_.• ••._. _ ••• . •.•_.__• _ _ ,- o•• o •• "" _.' ____.'. . • •• •••••••••••••••••• • • •• ••••••••••••••••••••••••••• •• •.•••••_ • •• _ ••• ____ •• ___•••••••• , _ _ ••• • ••••••••••••••• .. ._ --_ .. ........ 
 --'---"- ....... "'_._-- ----- .... _._ ... _... ..•.. ~ ..
079002 2lJO .\ OO7R71 LECTOR TARGE1TS ....-_...._... _..._-
FOTO DIGITAL Compro 

Total ubicaclóEA0600 : 1(¡'sS;.+< 

SONY 
COO4H003 :3 1/5/2005 37,:11 

UbicaciÓ: EAD7DO PI.7a Hosp.Joan XXII I 
052 415 2003 000161 OR.DlN¡\DOR ES MARK4 
0 524 1(, ComprJ 25707281002119 14i2i201lJ 81 ::.')~2003 0001 62 MONITOR PHILlPS 107E Compro HDOOO247033674 14/2/2003 17~~.O(\052·14 9 2003000281 lMPRESSOI\Á EPSON STYLUS C8;~ Compm EM3E051890 14,'2i2003 1~-!.¡)~
0'; 4021 2001000163 SOFW,IRE· WINDO\VS XP 
 MICROSOFT WINDOWS Compro 00043412090284 j4121)OOj 111\CO 

Total uhlc"dt.r<:A071l0: I.3 Ij(¡.L\'JUb icac ió: EAOBOO PI.8a Hosp.Joan XXIII 
U33]89 2000000S]4 MONITOR \PHILlPS 107 S Compro HDOOOO49003947 30112!2000 26 1.7',03S J~4 2000001J 12 ORDINADOR 
 ES Compr., NOOO0261250 JO/I};cIlOO
PIII 800 64120GB CDX 
03 8J<16 1.219..' ."2000001315 IMPRESSORA EPSON STYLUS 880 Compro CN37139156 30fl2:,O!JO 2111.:'503~J9~ ~OUOOO 1]23 AMPLlACIO ORPINADOR ZIPCAU S8 Compm SKBA4407DV 30.'12120011 .127..3:'OJS46IJ 20{) {J OOI-151 C.<\MERA DE rOTOS D!(3.ITAL OLYMPUS C-2500 C0mpm 035408 2~i2n1llHJ 

I.ECTOR MULTINORM.>\03 H4 r, 1 200000J452 '. 2.1 $[),5s
MULTINORMA 

COOlpl':\ CP99011451 ~~lJj~{)O!l 1:1!.2O}S·J~4 200000 15111 EQUIP DE GRA VACIO PHILlPS Compro 24J2!201l(J :!.íO.5 ....06 1-175 200·1005966 VIDEOCAMARA DIGITAL CANON CNC.163:.1102 Cc\lnpm 4870020610 2~/ 121200·1 1.577.C1íl062200 2004005572 IMPRESSORA CANON IR15:lO C(ll1lr~ JRL01592 211 1212004 1.J3·UiO064 1~4 21l05(0)lJ63 IMPRESSORA 
 HP Compro MY4C2131H8 4,SI2(JO) ~().Oíl 

OESKJET 5740 


06418S 2005003962 IMPRESSORA 
 HF' DESKJET 5740 Compro MY4C2131BW ~ 'SI2lJIJ5 Sl).000(..11 H(, 200.jOÚ3<J6Ó ORDINADOR PORTATIL ACER TRAVELMATE 4·101LMI Compra LXT.6605006512B 4/S120(J5 1.115,.7"(\6~ 1H7 200~U()]961 ORDlNADOR PORTÁTIL ACER TRA\lELMATE 4101LMI Compro LXT.660500G512B7 4/$120115 1.05S.7::or,·II')(1 200.1003%5 ORDIN¡\DOR PORTÁTIL ACER TRAVELMATE 4101Uvll Co",prj LXT.6605006512B9 24/5/200:; I.039.úflO(,41~ 1 20050(JJ1J66 1M PI< ESSORA HF' DESf(JET 5740 Comp.el TH4C7110J4 24/.\/201\5 :)o.OU(1(,-11'12 21111500:1%1 ORDINADOR !'ORTATIL TRAVELMATE .1101LMIACER Cl1mpl':l LXT.66050o6512B 24/512005 1.0}r).(j!} ,Oli65JS 21J1J4(1)r;~62 ES'CANER CANOS CAN 8~OOF CompIC' UZMo34825 2S¡¡ 2/20U4 3l}.:nOÚ6539 200'¡OO¡,H66 CAMA!t,\ FOTOGRAFICA IXUS IXUS 500 Compro 9137715372 2S!l2/2004 5--15.2007~87~ 2005005559 SISTEMA OPEIlATlU MICROSOFT WINDOWS Compra RMF2K-93CG8.392 4/5/2005 9Ú.~S072373 200500.1%0 SISTEMA OPERATIU MICROSOFT WINDOWS C(1InPr.l H8KKB-P'NKF8-C 4/512005 96.27075:297 200500·1133 IMPRESSORA HP 6840 ComprJ MY4CE4Q038 31/512005 190.2407:'2'JR 2OfJ5 004 135 IMP1~ESSORi\ LÁSER ~IP 1022N Compra CNBV547H92 31i5!2úO:, 317.S~0752Q'J "00500·( I J7 l:-'lPRESSORA U,SER HP 1022N Compra CN8V547Hge 31,'5J20Clj 317.S·1073301 2005r)IH204 SISTEMA OPERATlll MICROSOFT WINDOWS 
 Compm R8MXQ-7MM3X·Q 2-1/5/.:!n()~ 1 J (1.0(1
O::i3(;: 2nO;(Jn~I~7: SlSTEMA OPErtATIU MICROSOFT W INDOWS Compra GI<J9Y-7CM93-3R :"';"-5/~1){)5 \10."'.'el:"";' I ~o :~[H'l50(:54 78 AMI'U..\CIÓ ORDlNADOR PORT..\TiL NO EN TE NO EN TE Cornpm ~!O EN TE ó,- ! ¡):'~(jf'I:~ '1-';'.-.,'.: 

t, .~ 

http:5--15.20


~ 
~ 

_.. __ .. _------_ .. _-.._.... _...._...._-_.-._ ...._.. _---_._-- -_.._---.. _..-._--_....-_._--_._--_ • .. -_. ...._._-_.._-----_ ..-
Etiquet. Cadí Dcscrípdó Moren ~fodcJ ElclTI. Mode Núm. serie D3(!I alta Va.lar Cnm 

uuquis. _._--_.. -----•.. _-_..._.......__.-..__._-_.- .... _---_._ .._-_._---------_.__.. . 

07715 1 . 2005005·179' A¡.ú;;-':-iAo6 ORDIÑADORPORTAl1L NO EN TE NO ENTE --"--' Comp~ ··-NO-E~j"i:E··...... 6/1 on005 2~ . 

07 7 152 2005005477 AMPLlACJÓ ORDlNADOR PORTATIL NO ENTE NO EN TE Comprd NO EN TE 6!l 012005 22 

Om ó} 2005005476 AMPLL>\ClÓ ORDlNADOR PORTAm NO ENTE NO EN TE Compr<1 NO EN TE 6/1012005 

TotAl ubítacióE:AORClO , I·¡.')~' 

Ubicado: EA9900 Soterro H.osp.Joan XXIII 
03W 6 2001000764 ORDL'lADOR PORTATIL TOSHIBA SATELlTE 2800-200 Comprd 41698219G ISIS12001 2.5c! 

072&D 2005002554 CiRDlNADOR COMELTA COM23165 Cnmpro 2316500008 31/1012005 6:: 

0726:14 "005002555 MONITOR TATUNG L 17FCBT Comp," C7V502bOOOn J 111 012005 I~. 

072M.s ~OO500~556 SISTEMA OPERAR1U MICROSOFT WINDOWS Compr<1 00043-602-583-634 31/1 onoo.l n' 
077 \·1 0 2005005l\~2 PEN DRIVE SONY USM256M' Compm NO EN TE C3!3J:!005 5: 

._----_._- ._---" ·----·--···-··--·-··· ____I~!.':.~~~~~<íóEA9900 : _ . . ____. 3.51:.'--._--------_. 
J 11...: _ __ :.!_ 


