CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE
BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (CSA)

REUNITS
D'una part, Olga Pané i Mena, major d’edat i amb DNI núm. XXXXXXXX, amb domicili a l'Hospital
del Mar, Passeig Marítim 25-29 de Barcelona (08003).
I d'altra part, Ferran Garcia Cardona, major d’edat i amb DNI núm. XXXXXXXXX, amb domicili al
Consorci Sanitari de l’Anoia, Av. Catalunya, 11 d’Igualada (08700).

ACTUEN
La primera en nom i representació del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, (CMPSB, d’ara
en endavant) en qualitat de gerent, en virtut de la delegació de competències aprovada pel
Consell Rector en data 16 de juliol de 2019 i que consta publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm. 7930, d’1 d’agost de 2019.
La segona en nom i representació del Consorci Sanitari de l’Anoia, (CSA, d’ara en endavant) en
qualitat de gerent, segons escriptura de data 7/11/2011, atorgada davant del Notari Senyor
Carlos F. Calatayud Chollet, amb el núm. 1.243 del seu protocol.

MANIFESTEN
1.

Que en data 26 de setembre de 2008 l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) i
CSA van formalitzar un conveni marc de col·laboració amb la finalitat de regular els
termes d’una aliança estratègica per tal portar a terme conjuntament la prestació
d’activitat sanitària especialitzada en diversos àmbits.

2.

Que mitjançant conveni subscrit entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a
través del Departament de Salut, i l’Ajuntament de Barcelona el dia 27 de gener de 2010,
es constituí el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona el qual va substituir amb caràcter
universal al ja extint Institut Municipal d’Assistència Sanitària.

3.

Que en data 28 de setembre de 2016 el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
(CMPSB) i el Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) van signar un nou conveni marc de
col·laboració amb la finalitat de regular els termes de la prestació de diferents activitats
sanitàries i assistencials en el marc de l’aliança estratègica establerta amb el conveni de
2008.

4.

Que el conveni subscrit en data 28 de setembre de 2016 tenia una durada de 4 anys a
comptar des del dia del seu atorgament, podent ser prorrogat per acord exprés de les
parts.

5.

Que l’art. 8.2 de Llei 44/2003, de 21 de novembre, preveu la possibilitat que les
institucions sanitàries promoguin aliances estratègiques per al foment de la seva activitat,
essent així que, en aquests supòsits, els professionals sanitaris poden prestar serveis
conjunts en dos o més centres.
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6.

Que la legislació vigent reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i
del Sector Públic recull els principis de cooperació, col·laboració i coordinació entre
administracions públiques, així com d’eficiència en l’assignació i utilització de recursos
públics, com criteris generals d’actuació.

7.

Que les previsions futures, així com les experiències cada cop mes recents, constaten
una manca de professionals sanitaris, especialment metges i la dificultat per la seva
retenció en centres assistencials, especialment els ubicats fora de les grans capitals.

8.

Que un dels mecanismes mes eficaços de retenció de professionals es l’oferta de una
carrera professional que permeti el desenvolupament d’activitats assistencials,
acadèmiques, docents i investigadores en el marc d’importants aliances institucionals en
aquets àmbits.

9.

Que la cada cop major especialització del personal sanitari ha vingut a dificultar la
garantia de l’excel·lència en la prestació de serveis sanitaris si no s’articula a través
d’aliances estratègiques que comportin una major concentració de casos i, en definitiva,
una major experiència dels professionals pel què fa a l’aplicació de determinades
tècniques de caràcter invasiu o no invasiu.

10.

Que d’acord amb els anteriors antecedents, les parts convenen en la formalització del
present instrument de modificació del Conveni de col·laboració subscrit en data 28 de
setembre de 2016 entre el CMPSB i CSA, i de refosa d’aquestes modificacions en un
únic document. Així mateix es convé en la regulació de activitats del servei de
digestologia (Annex 1), l’àrea de salut mental i addicions (Annex 2), el servei de
cardiologia (Annex 3), el servei de cirurgia vascular (Annex 4) y l’àrea d’infermeria
(Annex 5) per als exercicis 2019-2020, i tot això amb subjecció a les següents,

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni
1.1 L'objecte del present conveni de col·laboració és la regulació de la prestació de diferents
prestacions i col·laboracions sanitàries, assistencials , formatives, docents i investigadores,
en el marc d'una aliança estratègica, així com les aportacions econòmiques que s'hagin
d'efectuar per a la realització de les seves finalitats. S’establiran annexes a aquest conveni
per la determinació i concreció dels serveis i activitats específiques de col·laboració.
1.2 Constitueix també l’objecte d’aquest conveni de col·laboració desenvolupar activitats i
accions que ajudin a captar i retenir talent professional a les dues entitats pertanyents a
l’aliança estratègica.
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SEGONA.- Àmbit de l'assistència
2.1 La prestació de l'atenció especialitzada comprendrà activitats assistencials, diagnostiques,
terapèutiques i de rehabilitació, així com aquelles de promoció de la salut, educació sanitària i
prevenció de la malaltia, en els camps definits a l'article primer.
2.2 L'atenció es prestarà, sempre que les condicions del pacient ho permetin, preferentment a
les àrees de consultes externes i d’hospital de dia.
2.3. La concreció de l’abast de la col·laboració i dels àmbits d’assistència que s’hi incorporin
haurà de ser formalitzada en un document específic que quedarà incorporat al present acord com
a Annex.
2.4. Per aquelles línies assistencials i serveis en que així ho consideri el CSA, es realitzaran les
derivacions que ambdues entitats acordin en el marc de l’aliança estratègica, d’acord amb els
annexos específics a aquest conveni. Es vetllarà perquè les derivacions dels malalts susceptibles
siguin prioritàriament atesos al CMPSB, garantint una correcta continuïtat assistencial i el retorn
tan bon punt sigui possible al tractament per l’especialista de referència més pròxim. Per tal de
dur a terme aquest acord, es mantindran les oportunes converses amb l’autoritat planificadora
de cada territori.

TERCERA.- Comissió de seguiment
3.1 Amb la finalitat de fer el seguiment i avaluació del present conveni, es constitueix una
Comissió Paritària composada per dos membre de cada institució:
Pel CMPSB:

Gerent
Director/a de l’àrea Assistencial i Mèdica

Per CSA:

Gerent
Director/a Assistencial

3.2 Aquesta Comissió aprovarà amb caràcter anual l'activitat assistencial, de recerca i de
formació que es prevegi realitzar, i resoldrà en el cas que es manifestin disparitat de criteris en
l'execució i desenvolupament del present conveni. Així mateix, tractarà sobre les propostes que,
al seu cas, es realitzin respecte l’ampliació i/o reducció de l’abast de la col·laboració.

QUARTA.- Altres activitats: Formació i Recerca
4.1. Per tal de promoure el desenvolupament professional del personal del CSA i de CMPSB es
facilitarà la formació continuada dels respectius professionals i es facilitarà la seva participació
ens els àmbits de la docència i la recerca.
4.2. CMPSB facilitarà la participació del personal assistencial del CSA en la confecció dels seus
protocols de recerca clínica. L'adopció d'aquests protocols permetrà la realització d'estudis
conjunts entre les dues institucions. A més, facilitarà el suport metodològic i d'anàlisi estadístic a
les línies de recerca en que participin, principalment a través de l’Institut Hospital del Mar
d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
4.3. El CMPSB promourà i facilitarà els acords necessaris per compartir experiències amb el CSA
de formació pregrau i postgrau en tots els graus i especialitats en que actua l’entitat, inclosa la
FP.
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CINQUENA.- Condicions generals
5.1 El CSA haurà d'adoptar les mesures precises per garantir la seguretat dels usuaris i
treballadors, en aquest sentit li és exigible:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La garantia d'igualtat de tracte a tots els pacients d’acord amb les seves necessitats
específiques.
El compliment de les normes de seguretat i de salut laboral i mediambiental.
La garantia d'assegurament de responsabilitat civil que puguin derivar-se per les accions o
omissions de naturalesa sanitària o extra sanitària del centre, empreses o professionals que
prestin serveis en el mateix, qualsevol que sigui el règim de vinculació.
El compliment de les normes sobre protecció de dades de caràcter personal dels pacients i
usuaris, en relació a la circulació de la documentació clínica i el seu arxiu.
El respecte dels drets dels pacients, establerts en la Carta de drets i deures aprovada pel
Govern de la Generalitat de Catalunya.
El compliment dels requisits legals en l'emissió de l'informe d'alta i, en general, en l’elaboració
i custòdia de la documentació clínica.
Establir els mecanismes en referència a l'atenció personalitzada i al consentiment informat
dels actes mèdics que hagin de practicar als pacients.
La cobertura de la responsabilitat del personal d'infermeria i auxiliar que sigui adscrit als
Serveis en els que intervingui personal del CMPSB o col·labori amb ell.
La seguretat de les instal·lacions i la cobertura de la responsabilitat d'explotació de les
dependències en les que es realitzi les diferents activitats, així com la seva neteja i
manteniment.

5.2 El CMPSB haurà d'adoptar les mesures precises per garantir el servei del personal mèdic de
la seva plantilla per atendre als usuaris/clients del CSA en el marc d'aquelles aliances o
programes que s'acordin i en aquest sentit li és exigible:
•
•
•
•
•
•
•
•

El suport i/o l'organització dels serveis prestats al CSA amb criteris de qualitat i eficiència.
La cobertura de les responsabilitats del personal mèdic que presti serveis en els centres,
serveis o establiments gestionats pel CSA, que puguin derivar-se de les accions o omissions
d'aquest personal propi.
El compliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i fiscal del personal que destini
al compliment de les finalitats del present conveni. A tal fi, haurà d’acreditar quan
correspongui que està al corrent de les esmentades obligacions.
La garantia de la continuïtat del servei mitjançant la substitució del personal mèdic adscrit,
quan per qualsevol causa no pugui desplaçar-se a les dependències del CSA.
L'organització de les seves activitats de formació i d'investigació de tal forma que permeti, si
s'escau, la participació de personal del CSA.
El compliment de la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal en relació a la
seva recollida, tractament i comunicació.
El respecte dels drets dels pacients establerts en la Carta de drets i deures aprovada pel
govern de la Generalitat de Catalunya.
La correcta complimentació de la documentació clínica.

SISENA.- Condicions econòmiques
Les condicions econòmiques relatives a cada àmbit d’activitat s’establiran a través dels
corresponents annexos que es subscriguin amb la finalitat de desplegar l’abast del present
conveni marc de col·laboració.
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Els imports detallats a cada annex podran ser objecte de revisió periòdica i predeterminada a
l’alça si així s’estableix expressament i en referència a índex oficials d’aplicació.
En tot cas, els imports detallats a cada annex que reflecteixin costos directes assumits per les
parts seran objecte de revisió no periòdica i no predeterminada en proporció a l’increment de
costos que s’hagi general per la part que hi incorri. En particular, els imports que reflecteixin
costos de personal seran automàticament revisats a l’alça en el supòsit que hagin de ser
aplicades millores salarials o altres millores amb impacte a la massa salarial.
SETENA.- Vigència, interpretació i resolució
7.1 El present conveni i les addendes 1 a 6, annexes a aquest document, tenen una vigència de
4 anys des de el dia de la seva signatura, i podrà ser prorrogar per acord exprés de les parts per
4 anys més.
Amb la signatura del pressent conveni i els seus annexes, queden sense efectes els conveni
formalitzat entre les parts el 28 de setembre de 2016 i els seu annexes.
7.2 Els dubtes que es puguin suscitar en l'aplicació i interpretació del present conveni, seran
resolts en primera instància per la comissió paritària. En el cas de no ser possible aquesta
resolució amigable, les parts exhauriran els mecanismes de mediació i arbitratge abans de
sol·licitar la tutela judicial dels seus interessos, i arribat el cas es sotmeten, amb renúncia al seu
propi fur si el tinguessin a la jurisdicció dels jutjats de Barcelona.
7.3. Les parts podran desistir unilateralment del present conveni sempre que ho comuniquin de
manera fefaent a l’altra amb un preavís mínim de sis mesos. En tot cas, el conveni podrà ser
resolt per alguna de les següents causes:
-

Instrucció expressa de l’autoritat sanitària
Incompliment de les obligacions establertes al conveni o a algun dels seus Annexes.
L’acord exprés de les parts en aquest sentit.
La concurrència de causes d’interès públic que així ho determinin.

VUITENA.- Confidencialitat i protecció de les dades personals
Les parts es comprometen a guardar estricta confidencialitat sobre la informació que es derivi de
les seves relacions, especialment en els termes del present conveni, i a utilitzar aquesta
exclusivament per als fins que es pacten en aquest conveni i els seus annexes.
Les parts s’abstindran de fer cap mena de tractament (reproducció, ús, conservació, etc.) de les
dades personals subministrades directament, o mitjançant documents físics o suports magnètics,
durant la realització de les activitats o projectes comuns.
No les podran cedir a tercers, sense obtenir l’autorització del responsable de les dades,i complir
els requisits pertinents, les dades esmentades o els arxius que les contenen, i mantindran un
estricte compliment a totes les obligacions establertes al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades personals (RGPD) i a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals, al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i altra normativa que sigui d’aplicació en
tot el que no contradiguin el RGPD.
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Les dades i/o informació obtingudes, durant la realització de les activitats o projectes comuns,
així com els seus resultats tindran caràcter confidencial i la seva utilització, total o parcial, per a
publicació, divulgació o difusió, requerirà la conformitat expressa de la comissió de seguiment.

I en prova de conformitat i perquè quedi constància d'aquests acords, s'estén i es signa el present
conveni a Barcelona i Igualada a les dates de les respectives electròniques,

9 de març de 2020

5 de març de 2020

Olga Pané Mena
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Ferran Garcia Cardona
Consorci Sanitari de l'Anoia
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ANNEX NÚM. 1 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
DIGESTOLOGIA
1. OBJECTE
Col·laboració del Servei de Digestiu de CMPSB ubicat a l’hospital del Mar amb la Secció de
Digestiu del Servei de Medicina Interna de l'hospital d'Igualada del Consorci Sanitari de l’Anoia.
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Activitat assistencial, de docència i recerca en ambdós centres hospitalaris.
3. VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA
3.1 Suport a l’activitat d’endoscòpia digestiva a l’Hospital d’Igualada, participant en el programa
d’endoscòpia dels dissabtes al matí, en funció de les necessitats del centre.
3.2 Realització de proves diagnòstiques i procediments terapèutics en pacients de l’Hospital
d’Igualada, realitzades a les instal·lacions i pels equips del CMPSB.
3.3 Activitat de digestòlegs del CSA al CMPSB per a fer actualització de protocols, formació y
projectes de recerca conjunts.
4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El CSA abonarà al CMPSB les quantitats que es detallen a la taula següent:
Sessions extraordinàries d’endoscòpies
• pagament brut per sessió (dissabtes):
• Cost empresa:
• TOTAL:
Procediments diagnòstics i terapèutics

600€ (-5% DL 3/2010)
155,66€
725,66€

Procediment

Tarifa 2019 (€)

Bio feed back

273,9

Neuroestimulació perifèrica

273,9

Test d'alè Helicobacter pylori

63,83

Test d'alè Hidrògen

113,77

Càpsula endoscòpica

1.545,60

Ecoendoscòpia amb anestèsia

1.340,73

Ecoendoscòpia digestiva
Ecoendoscòpia + PAAF

520,9
2.613,73

Endoscòpia intervencionista alta complexitat

629,3

Polipectomia (simple)

257,8

Expor. Retrogr. Coledocopancr. (ERCP)

919,36

Elastografia/fibroscan

207,48
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ANNEX NÚM. 2 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
(CSA)
ÀREA DE SALUT MENTAL I ADDICIONS

1.

OBJECTE

Col·laboració de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del CMPSB amb el Servei de Salut
Mental i Addiccions del Consorci Sanitari de l’Anoia.

2.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Activitat assistencial, de docència, recerca i formació entre les unitats d’ambdós consorcis
sanitaris.
3.

VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA

3.1
Suport clínic i consultes de casos complexos, compartint informació i, si s’escau, visites
conjuntes de pacients entre els professionals del dos centres.
3.2

Col·laboracions en la recerca i en la docència en l’àmbit de la Salut Mental i Addiccions

3.3

Suport a la formació en programes innovadors

3.4
Eventualment, i en funció de les necessitats del Servei de Salut Mental del CSA,
incorporació de professionals especialistes en Salut Mental al CSA.
4.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Aquest annex no es vincula a cap compensació econòmica. En el cas de què es produís la
incorporació de professionals, es procedirà a l’actualització d’aquest annex.
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ANNEX NÚM. 3 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (CSA)

CARDIOLOGIA
1.

OBJECTE

Col·laboració del Servei de Cardiologia del CMPSB amb la Unitat de Cardiologia, adscrita al
Servei de Medicina Interna del CSA.
ÀMBIT D’ACTUACIÓ

2.

Activitat assistencial entre les unitats de cardiologia d’ambdós consorcis sanitaris.
3.

VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA

3.1
Suport clínic a l’àrea de Trastorns del ritme cardíac amb la realització de consultes i
col·locació de marcapassos monocamerals a l’Hospital d’Igualada, si s’escau. Desplaçament
d’un facultatiu, especialista en Cardiologia, a les instal·lacions del CSA, amb una dedicació
segons la distribució de l’activitat que s’estableixi i els honoraris que es pactin.
3.2
Suport clínic en pacients amb trastorn del ritme cardíac per a la realització d’estudis d’alta
complexitat, que es portarien a terme a l’Hospital del Mar.
3.3
Suport clínic per a la realització de consultes de casos complexos, compartint informació
i, si s’escau, visites conjuntes de pacients entre els professionals del dos centres.
4.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Aquest annex es vincula a la compensació econòmica per sessió quinzenal (pagament
extraordinari ingrés a la nòmina CMPSB) següent:
•
•
•

pagament brut per sessió (feiners):
Cost empresa:
TOTAL:

500€ (-5% DL 3/2010)
129,71€
604,71€

•
•
•

pagament brut per sessió (dissabtes):
Cost empresa:
TOTAL:

600€ (-5% DL 3/2010)
155,66€
725,66€
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ANNEX NÚM. 4 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (CSA)

CIRURGIA VASCULAR
1. OBJECTE
Col·laboració del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular del CMPSB amb la Unitat de Cirurgia
Vascular adscrita al Servei de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques del CSA.
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Activitat assistencial i de formació entre les unitats de cirurgia vascular d’ambdós consorcis
sanitaris.
3. VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA
3.1 Suport clínic a l’àrea de Cirurgia Vascular amb la realització de consultes i intervencions
quirúrgiques als pacients atesos a l’Hospital d’Igualada.
Incorporació d’un facultatiu del CMPSB, especialista en Cirurgia Vascular, a l’equip
assistencial del CSA, per la realització d’intervencions quirúrgiques, consultes ambulatòries,
atenció a urgències i control de pacients ingressats, amb una dedicació de 30 hores a la
setmana, cobrint el CMPSB el 50% de les vacances d’aquest professional.
3.2 Suport clínic per a la incorporació a l’Hospital d’Igualada de nous procediments quirúrgics en
el camp de la Cirurgia Vascular.
3.3 Eventualment i, en funció de les necessitats de la Unitat de Cirurgia Vascular del CSA,
realització de proves diagnòstiques en pacients atesos a l’Hospital d’Igualada.
3.4 Suport clínic per a la realització de consultes de casos complexos, compartint informació i, si
s’escau, visites conjuntes de pacients entre els professionals del dos centres.
3.5 Suport en la formació dels professionals de la Unitat de Cirurgia General del CSA, amb
desplaçament a les instal·lacions de l’Hospital del Mar per a la realització de consultes i
intervencions quirúrgiques, sota el caire docent.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
El cost d’aquesta activitat per a l’any 2020 és de 81.646,07 €/any, que correspon al 100% dels
costos totals que assumeix el CMPSB per a la contractació d’un professional Tècnic Superior
Assistencial especialista a jornada completa amb tres desplaçaments setmanals. Aquesta
quantitat serà abonada per part del CSA al CMPSB i es pagarà mensualment la dotzena part de
l’import anual total.
L’import establert en aquest acord s'actualitzarà d'acord als increments que contempli el Conveni
Col·lectiu de referència al CMPSB i/o dels canvis legals que els hi sigui d'aplicació.
A final de cada any es computarà el número de desplaçaments efectivament realitzats i, en cas
de variar dels tres setmanals previstos es produirà la regularització pertinent.
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ANNEX NÚM. 5 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (CSA)

INFERMERIA

1.

OBJECTE

Col·laboració entre l’Àrea d’infermeria del CMPSB i l’Àrea d’Infermeria del CSA.

2.

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Pràctiques avançades d’infermeria, recerca i formació entre les àrees d’infermeria d’ambdós
consorcis sanitaris.

3.

VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA

3.1
Suport en el disseny, implantació i avaluació de pràctiques avançades d’infermeria a
l’Hospital d’Igualada i al conjunt del CSA.
3.2
Suport en aspectes formatius de noves tècniques d’infermeria dirigit als professionals
d’infermeria de l’Hospital d’Igualada.
3.3

Col·laboració en projectes de recerca de l’àrea d’infermeria entre les dues institucions.

4.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Aquest annex no es vincula a cap compensació econòmica.
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ANNEX NÚM. 6 AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA (CMPSB) I EL CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA (CSA)

NEUROLOGIA

1. OBJECTE
Col·laboració del Servei de Neurologia del CMPSB amb la Unitat de Neurologia adscrita al Servei
de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques del CSA.
2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Activitat assistencial, de formació i de recerca en els serveis de Neurologia d’ambdós consorcis
sanitaris.

3. VINCULACIÓ DELS SERVEIS i ACTIVITAT PREVISTA
3.1. Suport clínic a l’àrea de Neurologia per a activitat de consultes i hospitalització als pacients
atesos a l’Hospital d’Igualada.
Incorporació d’un/a facultatiu/va del CMPSB, especialista en Neurologia, a l’equip
assistencial del CSA, per la realització de visites a consultes externes, seguiment dels
pacients hospitalitzats, interconsultes i atenció a urgències, amb una dedicació de 25 hores
a la setmana. En el període de vacances (mes d’agost), la dedicació per part del CMPSB
serà del 50%.
En les situacions que s’estimi convenient per part dels dos caps de servei, un altre
facultatiu/va del CMPSB, diferent del primer, s’incorporarà a donar suport al CSA.
El/la facultatiu/va especialista en Neurologia tindrà una dedicació al CSA de 4 mòduls
setmanals, distribuïts en tres dies a la setmana.
3.2. Eventualment i, en funció de les necessitats de la Unitat de Neurologia del CSA, realització
de proves diagnòstiques o procediments terapèutics en pacients atesos a l’Hospital
d’Igualada.
3.3. Suport clínic per a la realització de consultes de casos complexos, compartint informació i,
si s’escau, visites conjuntes de pacients entre els professionals dels dos centres.
3.4. El CSA facilitarà la derivació dels pacients amb patologia neurològica que es puguin
beneficiar d’un trasllat al PMPSB, excepte en aquelles patologies que es troben regides per
instruccions especifiques del CatSalut, que en aquests moments son l’ictus i la cirurgia del
Parkinson.
3.5. Suport en la formació dels professionals del Servei de Medicina Interna del CSA, amb
desplaçament a les instal·lacions de l’Hospital del Mar per a la realització de consultes i
suport a la hospitalització, sota el caire docent.
3.6. Participació dels professionals del Servei de Medicina Interna del CSA en els projectes de
recerca que es consideri, a criteri dels dos caps de servei.
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4. CONDICIONS ECONÒMIQUES
A partir del 24 de febrer de 2020, el/la facultatiu/va especialista en Neurologia realitzarà l’activitat
corresponent a una dedicació de 4 mòduls setmanals (25 hores setmanals / 1037,5 hores
anuals), distribuïts en tres dies a la setmana. Aquesta dedicació correspon a un 62,5% de la
jornada anual màxima (1660 hores any).
El cost d’aquesta activitat per a l’any 2020 és de 73.845,64 €/any, que correspon al 80% dels
costos totals que assumeix el CMPSB per a la contractació d’un professional Tècnic Superior
Assistencial especialista a jornada complerta. Aquesta quantitat serà abonada per part del CSA
al CMPSB i es pagarà mensualment la dotzena part de l’import anual total.
L’import establert en aquest acord s'actualitzarà d'acord als increments que contempli el Conveni
Col·lectiu de referència al CMPSB i/o dels canvis legals que els hi sigui d'aplicació.
A final de cada any es computarà el número de desplaçaments efectivament realitzats i, en cas
de variar dels tres setmanals previstos es produirà la regularització pertinent.
A tots els efectes l’acord que recull aquest annex, s’inicia en data 24 de febrer de 2020, en el
moment que s’incorpori el/la facultatiu/va del CMPSB al CSA per l’activitat prevista en l’apartat 3.
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