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Altra informació d’interès 
 
 

HOSPITAL DEL MAR 
 
 
� Accés 
 

Porta principal de l’Hospital (Passeig Marítim, 25-29) 
 
� Informació 
 

Situat al hall d'entrada de l'Hospital. L'horari d'atenció al públic és les 24 
hores de dilluns a diumenge. 

 
� Bústies 
 

Al hall d'entrada a l'Hospital, darrera el taulell d'Informació, hi ha les bústies 
de cadascun dels serveis.   

 
� Cafeteria-Menjador  (ús exclusiu del personal) 
 

Situat a la planta baixa  de l'Hospital, ofereix uns preus especials pel 
personal del PSMAR, prèvia presentació de la targeta d’ indentificació. 

 
� Caixer Automàtic  
 

Situat a les galeries comercials. 
 
� Comitè d’Empresa/Sindicats/Associació Professional de Metges i 

Tècnics Superiors Parc de Salut MAR 
 

El comitè d’empresa es l’òrgan de representació de tot el personal subjecte 
al conveni col·lectiu del Parc de Salut MAR on hi ha representades les 
diferents centrals sindicals i associacions professionals presents al Parc de 
Salut MAR. 

 
� Guàrdia de Seguretat 
 

Responsables de la seguretat de l'Hospital. Ubicats a la porta d'urgències i a 
la porta principal de l’hospital. (25120). 
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� Recursos Humans 
 

Ubicat a la planta baixa (edifici prefabricat).  L'horari de dilluns a dijous és 
de 7,30 h a 17,00 h i els divendres de 7,30 a 15,00 h. 

 
 
Pàrquing 

 
Hi ha un nombre de places de pàrquing reservades pel personal de 
l'Hospital. L'oficina de Recursos Humans gestiona l'accés. 

 
Revisió mèdica 

 
Tot el personal de nova contractació ha de passar la corresponent revisió 
mèdica, per a la qual l’Oficina de Recursos Humans facilitarà l’informació per 
demanar dia i hora. 

 
Targeta d'identificació 
 
L'Oficina de Recursos Humans proporcionarà a tots els residents en el 
moment de la seva contractació, la corresponent targeta d'identificació, que 
haurà de portar en lloc visible. 

 
� Servei de menjador 

 
Pel personal que realitzi guàrdies el dinar/ sopar són gratuïts (s'haurà de 
signar al llistat de guàrdies que a la fi hi ha a la Cafeteria-Menjador). 

 
� Rober/Bugaderia 

 
Ubicat al soterrani de l'Hospital.  

 
� Telèfons i Buscapersones 
 

A la Intranet del Parc de Salut MAR hi ha a l'abast una guia amb les 
extensions, els telèfons i els números de buscapersones.  
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HOSPITAL DE L’ESPERANÇA 
 
 
Accés 
Porta principal de l’Hospital ( Sant Josep de la Muntanya, 12). 
 
Informació 
Ubicat a la planta baixa (hall d'entrada). L'horari d'atenció al públic és de dilluns 
a diumenge de 7,00 a 21,00 h. 
 
Biblioteca 
La Biblioteca del Campus Universitari  MAR (c/ Doctor Aiguader 80) és la 
biblioteca conjunta del Parc de Salut MAR, la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra.   
 
Bústies 
A l'entrada principal de l'Hospital a mà dreta del hall hi ha les bústies dels 
diferents serveis de l'Hospital. 
 
Guàrdia de Seguretat 
Responsables de la seguretat (buscapersones núm. 20). 
 
Menjador-Restaurant 
L'Hospital de l'Esperança té concertat el servei de menjador a varis locals 
ubicats prop del recinte hospitalari. Per als metges de guàrdia, el dinar i sopar 
és al Restaurant la Salut (sortida Hospital porta lateral de Verge de la Salut) i 
l'horari és de 6,00 a 24,00 h., caps de setmana i festius de 7,00 a 24,00 h. 
 
Cafeteria 
Situada a la planta baixa del centre.   
 
Recursos Humans 
L'Oficina de Recursos Humans està ubicada  a la sisena planta edifici A. L'horari 
del 25 de setembre al 23 de juny de dilluns a dijous és de 8,00 a 17,00 h. i els 
divendres de 8,00 a 15,00 h. Del 24 de juny al 24 de setembre de dilluns a 
dijous és de 8,00 h. a 15,00 h. i els divendres de 8,00 a 14,00 h. 



  Guia d’Acollida   

  Comissió de Docència 

 4

 
 

� Revisió Mèdica 
Tot el personal de nova contractació ha de passar la corresponent revisió 
mèdica. L’Oficina de Recursos Humans facilitarà la informació. 
 

� Targeta d’identificació 
L'Oficina de Recursos Humans proporcionarà a tots els residents en el moment 
de la seva contractació la corresponent targeta d'identificació, que haurà de 
portar en lloc visible. 
 

� Vals de Menjar 
Al personal que realitzi el seu treball en jornada partida, enguany se li 
subvencionarà la quantitat establerta al Conveni Col·lectiu del Parc de Salut 
MAR. A l'inici de cada mes, Recursos Humans lliurarà els vals de menjar per 
aquest import. Pel personal que realitzi guàrdies el dinar i el sopar són gratuïts 
(s’haurà de signar en el llistat de guàrdies que està al Restaurant la Salut). 
 

� Rober/Bugaderia 
Ubicat al soterrani de l'Hospital. 
 

� Telèfons i busques 
A la Intranet del Parc de Salut MAR hi ha a l’abast una Guia amb les extensions, 
els telèfons i el núm. de buscapersones. 
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CENTRE FÒRUM 
 
� Accés 
Porta principal del centre ( Llull, 410). 
 
� Informació 
Ubicat al vestíbul d’entrada. L’horari d’atenció al públic és de 7,30 a 21,30 h de 
dilluns a diumenge.  
 
� Bústies 
Al passadís entre CCEE de geriatria i CCEE de psiquiatria hi ha les bústies de 
cadascun dels Serveis. 
 
� Cafeteria - Menjador 
Situat a la planta baixa de l’Hospital.   
 
� Guàrdia de Seguretat 
Responsables de la seguretat del centre (telèfon mòbil 8857). 
 
� Recursos Humans 
Ubicat a la primera planta. L'horari de dilluns a divendres de 7,45 a 14,45 h 
(ext. 8530 i 8531) 
 
� Revisió Mèdica 
Tot el personal de nova contractació ha de passar la corresponent revisió 
mèdica, per a la qual l'Oficina de Recursos Humans comunicarà el dia i l'hora. 
 
� Targeta d’identificació 
L'Oficina de Recursos Humans proporcionarà a tots els residents en el moment 
de la seva contractació la corresponent targeta d'identificació, que haurà de 
portar en lloc visible. 
 
� Vals de Menjar 
Pel personal que realitzi guàrdies el dinar/sopar que els hi corresponguin són 
gratuïts (s'haurà de signar al llistat de guàrdies que a la fi hi ha a la Cafeteria-
Menjador). 
 
� Rober/Bugaderia 
Ubicat al soterrani del centre. 
 
� Telèfons i busques 
Podeu consultar el llistat de totes les unitats i serveis a la Intranet; apartat 
eines útils/Guia telefònica/Centre Fòrum. 
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IMIM 
 
 
Accessos i horaris 
L’accés principal a l’edifici PRBB es troba al carrer Doctor Aiguader, 88 encara 
que també s’hi pot accedir des de la plaça Darwin. El control d’accés es realitza 
amb targeta electrònica de proximitat, a través d’uns torns situats al vestíbul 
principal de l’edifici. Per tal d’obtenir la targeta cal estar adscrit a un grup de 
recerca. La targeta permet la lliure circulació per les dependències de l’IMIM, 
durant les 24 h i tots els dies de l’any. També permet accedir a la resta de 
centres i dependències de l’edifici, els dies laborables de 8,00 a 20,00 h. Hi ha 
àrees d’accés restringit. 
 
Càmeres de videovigilància 
L’edifici està dotat d’un sistema de videovigilància amb càmeres repartides pels 
diferents passadissos, escales i espais d’ús comú. El seu ús està destinat 
exclusivament a garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, i 
l’arxiu d’imatges queda sota la responsabilitat del PRBB. 
 
Accés visites 
Qualsevol persona externa que vulgui accedir a l’edifici serà identificada a la 
recepció central, on se li lliurarà una targeta de visitant. En cas de reunions a 
les quals assisteixin persones alienes a l’IMIM, i per tal d’agilitzar la identificació 
i facilitar el seu accés, cal informar-ne amb antelació a les recepcions de l’IMIM 
i el PRBB mitjançant un correu electrònic a recepciold@imim.es i 
recepcio@prbb.org 
 
Horaris 
Recepció IMIM (1a planta): laborables de 8,00 a 19,30 h  
Recepció central PRBB (planta baixa): laborables de 8,00 a 21,00 h i dissabtes 
de 8,00 a 14,00 h. 
Fora de l’horari de recepció, el personal de seguretat fa les tasques 
d’identificació i de control de l’entrada a l’edifici, al qual es pot accedir trucant al 
timbre que es troba al carrer, al costat de l’entrada principal, i, en cas que la 
persona de seguretat no estigui en aquell moment a la recepció, se la pot 
localitzar trucant al mòbil 637 84 71 27. 
 
Cafeteria / Restaurant 
L’edifici PRBB disposa d’una cafeteria-restaurant. 
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CENTRE DR. EMILI MIRA 
 
� Accés 
 

Porta principal del centre (Prat de la Riba, 171) i Urgències. 
 
� Informació 
 

Vestíbul d’entrada de l’edifici central. L’horari d’atenció al públic és de 8,00 a 
17,00 h de dilluns a dijous feiners i de 8,00 a  15,00 h els divendres feiners. 

 
� Biblioteca 
 

Es troba a l’edifici central, planta segona, al costat de la planta 
d’hospitalització 3 (H3). S’aconsella l’entrada per la porta que es troba 
enfront de l’entrada al menjador laboral. Per accedir-hi, contacteu amb la 
secretària de direcció de dilluns a divendres laborables de 8,00 a 15,00 h. 
(93 462 89 25). 

 
� Bústies 
 

Es troben al vestíbul de l’edifici central. 
 
• Menjador laboral (Obert les 24h.) 
 

Situat al soterrani. Disposa de màquines de vending i microones.  
 
� Bar-cafeteria 
 

Situat al soterrani. Obert de 8,00 a 18,30h. 
 
� Guàrdia de Seguretat 
 

Responsables de la seguretat dels centres. Telèfons 607. 617. 942 i 610. 
767. 252. Se’ls ha d’avisar quan hi hagi algun problema de seguretat i 
autoprotecció a qualsevol lloc del centre. 
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� Recursos Humans 
 

Ubicat a l’edifici central.   
 

Pàrking 
 

El pàrquing es gratuït per a les persones que treballen al centre. L’oficina de 
Recursos Humans en gestiona l’accés. 

 
Revisió mèdica 

 
Tot el personal de nova contractació ha de passar la corresponent revisió 
mèdica, per a la qual l’Oficina de Recursos Humans comunicarà el dia i 
l’hora. 

 
Targeta d’identificació 

 
L’Oficina de Recursos Humans proporcionarà a tots els residents en el 
moment de la seva contractació la corresponent targeta d’identificació, que 
haurà de portar en lloc visible. 

 
� Servei de menjador 
 

 Pel personal que realitzi guàrdies el dinar/sopar són gratuïts. 
 
� Rober/Bugaderia 
 

Situat al soterrani de l’edifici central. 
 
� Telèfons 
 

A les Unitats d’Hospitalització i la intranet trobareu la Guia telefònica amb 
totes les extensions i telèfons. 

 
� Càmeres de videovigilància 
 

L’edifici està dotat d’un sistema de videovigilància amb càmeres repartides 
pels diferents sales, passadissos i espais d’ús comú. El seu ús està destinat 
exclusivament a garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions.   


