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ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ SANITÀRIA CLÍNIC I EL CONSORCI MAR PARC DE SALUT MAR DE BARCELONA. 
PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE CÀNCER COLORECTAL

Signat el 17 de juny de 2010. Vigència: la mateixa vigència que el Programa de cribatge. 

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client. Focalitzar l’activitat clínica, docent i investigadora

Oportunitat que ofereix al Parc Creació de l'Oficina Tècnica de Cribatge. També s'impulsaran els projectes de recerca 
conjunta a partir de les bases de dades i material biològic generats pel Programa de 
detecció precoç de càncer colorectal amb la creació d'un Comitè de recerca Hospital 
Clínic-Hospital del Mar.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Incrementar  la base poblacional a la que donem servei  donant servei a  unes 200.000 
persones de 50 a 69 anys. Aconseguir una major efectivitat en la realització del programa 
de detecció precoç de càncer colorectal. 
Creació de l'Oficina Tècnica de Cribatge compartida pels dos hospitals.
Incrementar l’efectivitat en la realització del programa. 

Contribució que fa el Parc a l’aliança. Participació en el Comitè Executiu del programa que aprovarà les línies de col·laboració a Contribució que fa el Parc a l’aliança. Participació en el Comitè Executiu del programa que aprovarà les línies de col·laboració a 
seguir, 
la presa de decisions, la resolució de totes les qüestions que es plantegin i efectuarà 
propostes de nova col·laboració en el futur.
Lideratge dels professionals mitjançant l’oficina tècnica.

Valor afegit per l’atenció als pacients La col·laboració dels dos centres facilitarà la realització del programa de detecció precoç i 
donar una qualitat assistencial màxima a la població de Barcelona.
Un programa que sigui eficaç en la detecció del càncer.

Valor afegit pels  professionals. Participació dels professionals en el desenvolupament del programa. Incrementar la 
població diana. Compartir coneixement.

Compromís de recursos del Parc Professionals del les dels serveis implicats més àrees de recerca de epidemiologia, clínica, 
endoscòpia i genètica.
Part proporcional dels recursos materials de l'oficina tècnica de cribatge.

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. X. Castells



CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE EL CMPSB I L'INSTITUT GUTTMAN PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS ESPECIALITZATS DE 
NEUROREHABILITACIÓ.

Signat 5 de juliol 2010.

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client. Potenciar la qualitat. Focalitzar l’activitat clínica, docent i 
investigadora

Oportunitat que ens ofereix al Parc L'IG es compromet a atendre els casos que li siguin derivats pel PSM, segons els criteris 
establerts al conveni.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. L'IG posarà a disposició dels professionals del PSM, l'Equip Sociosanitari d'Avaluació i de 
suport Especialitzat en Neurorehabilitació per transmetre'ls els coneixements i les 
habilitats en la cura de les persones afectades. Els professionals del PSM podran realitzar 
cursos de reciclatge i formació. S'efectuaran i potenciaran sessions clíniques. I es 
prioritzarà l'accés dels professionals que vulguin realitzar els programes docents de 
postgrau i mestratge de l'Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann (UAB). Les 
parts col·laboraran en el desenvolupament de projectes de recerca en l'atenció clínica i la 
rehabilitació especialitzada. Els professionals respectius, podran participar en els seus rehabilitació especialitzada. Els professionals respectius, podran participar en els seus 
projectes d'investigació. 

Contribució que fa el Parc a l’aliança 

Millorar l'atenció al ciutadà, mitjançant la derivació a l'Institut Guttman dels pacients que 
requereixin neurorehabilatació especialitzada. Potenciar la capacitat clínica d'ambdues 
organitzacions mitjançant la col·laboració i l'intercanvi assistencial. 

Valor afegit pels pacients
Millora en l’assistència sanitària possible a les persones amb lesió medul·lar, dany cerebral
adquirit o una altra gran discapacitat d’origen neurològic a la comarca de Barcelona

Valor afegit pels professionals Fomenta el desenvolupament professional del personal assistencial. Afavorir l'intercanvi
professional en les activitats de docència. Impulsar la col·laboració en projectes de recerca 
i d'innovació clínica.

Compromís de recursos del Parc L’Institut Guttmann posa a disposició del PSMar els serveis de suport especialitzat tant per 
orientar en el tractament mèdic com en el suport a les famílies..

Responsables de seguiment de l’aliança Direcció mèdica



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT I L'INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
(IMAS) PER DIFERENTS ACTIVITATS ASSISTENCIALS SANITÀRIES. Annex 1.

Signat: 17 de juliol de 2009. Vigència: 6 anys

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Millorar l'eficiència en la gestió.  Impulsar la innovació. Focalitzar l'activitat clínica, docent i 
investigadora.

Oportunitat que ofereix al Parc Millorar la cartera de serveis hospitalària del Parc en activitats assistencials, diagnòstiques, 
terapèutiques i de rehabilitació.  Cobertura de l' ictus a tota la regió sanitària de forma 
compartida amb HGTP. 
Annex 1: Formar part del Centre Terciari d’Ictus que sigui referent en assistència, recerca i 
docència superespecialitzada en patologia vascular cerebral aguda conjuntament amb 
l'Hospital Germans Trias i Pujol (HGTP).

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Creació Centre Terciari d’Ictus. Prestació dels serveis: creació de les unitats de 
Neurorradiologia Intervencionista (UNRI) i de Neurologia Vascular. 

Contribució que fa el Parc a l’aliança.Contribució que fa el Parc a l’aliança.
Participació dels professionals de l’HGTP en les activitats asssistencials, de formació i de 
recerca al Parc de Salut Mar i de professionals del Parc al HGTP.

Valor afegit pels pacients Continuació del procés assistencial en el mateix centre on arriba el pacient, sense necessitat 
d'haver-lo de traslladar

Valor afegit pels professionals. Incorporació de nous tractaments intarterials farmacològics o mecànics.
Incloure el servei de neurologia el Parc a les xarxes de recerca i innovació.
Potenciar la recerca i innovació en els camps diagnòstics, terapèutics, genètics .
Desenvolupar un programa de formació especialitzada en patologia cerebral (stroke
fellowship) i  en neuroradiologia diagnòstica.

Compromís de recursos del Parc Neuròlegs (4), neurocirurgians (2), neurointervencionistes (2). Llits ictus, tecnologia de 
perfusió, sala hemodinàmica.

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. Jaume Roquer



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA I ARAN SALUT SERVEIS 
ASSISTENCIALS INTEGRALS S.L. 

Signat: 3 de febrer de 2010. Vigència: fins que alguna de les parts ho denunciï.

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client garantint la continuïtat assistencial. Impulsar la innovació. 

Oportunitat que ofereix al Parc Donar resposta a les necessitats assistencials de la població de La Val d’Aran pel 
diagnòstic i tractament de diferents patologies. Utilització d’alta tecnologia de la
comunicació i de l’establiment de xarxes de treball.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Col·laboració en la gestió de l'Aran Salut. Donar suport i recolzar l’organització dels 
serveis prestats a l'Espitau de la Val d'Aran. Realitzar activitats assistencials, 
diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació, incrementant la base poblacional. 
Unificació funcional del servei de medicina interna

Contribució que fa el
Parc a l’aliança.

Es dona resposta a les necessitats assistencials de la població de la Val d'Aran per al 
diagnòstic i tractament de les diferents patologies. S’estableix la prestació sanitària Parc a l’aliança. diagnòstic i tractament de les diferents patologies. S’estableix la prestació sanitària 
assistencial, a la Vall d'Aran, en el marc d'una aliança estratègica. Es millora l’ utilització 
pública dels recursos disponibles. Accessibilitat dels nostres professionals assistencials 

Valor afegit pels pacients Assegurar la presència de metges especialistes en una zona de difícil atracció de 
professionals. Assegurar la qualitat i la continuïtat de l’assistència. 

Valor afeite pels professionals. Facilitar mútuament la formació continuada i la seva participació en la docència. Un pla de 
docència i de recerca anuals.

Compromís de recursos del Parc
En l’actualitat dos metges de Medina Interna realitzen la seva activitat a setmanes 
alternes la Val d’Aran a CCEE, sala com hospital de dia. 

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. Adolf Díez



RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITU A CARGO DE LA BLOMMBERG SCHOOL 
OF PUBLIC HEALTH, BALTIMORE, MD (JHU-BSPH) Y EL CONSORCI MAR PAR DE SALUT DE BARCELONA PARA EL DESARROLLO DE 
PROGRAMAS DE FORMACIÓN. INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA DE PATROCINIO CONJUNTO, EN COLABORACIÓN CON OTRAS 
INSTITUCIONES QUE ÉSTAS APROBARÁN

Signat: 30 de juliol de 2010. Vigència 2+2 anys

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Potenciar la qualitat. Impulsar la innovació. 

Oportunitat que ofereix al Parc Es reconeix al PSMar com a centre de formació en salut pública i d’excel·lència clínica a 
nivell internacional. Col·laboració en activitats de formació, assessoria i investigació.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Permanència a Barcelona del centre Johns Hopkins University-Bloomberg School of Public
Health essentel Parc de Salut Mar l’entitat líder en l’àmbit de la salut pública aplicada a 
l’atenció sanitària. 
S’aprofundirà i s’estendrà la col·laboració en formació, investigació i consultoria per  a 
incloure més professors i professionals d'ambdues institucions. 

Contribució que fa el Parc a l’aliança. Professionals que participaran activament en la realització dels programes internacionals
de formació.

Valor afegit pels professionals. Els professionals que participen tindran nomenament acadèmic de la JHU-BSPH, sent 
considerat com professors associats de la mateixa. També s'explorarà el potencial de 
desenvolupament de treballs d'investigació conjunta en el que els investigadors de les 
dues institucions participants desenvolupant projectes conjunts.

Estades de formació a Baltimore.

Compromís de recursos del Parc Financiació del cost de les activitats previstes als acords.

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. Xavier Castells



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ IMAS-LRC-ROCHE

Signat: 14 de setembre de 2009. Vigència 3+3 anys

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Impulsar la innovació. Focalitzar l'activitat clínica, docent i investigadora

Oportunitat que ofereix al Parc Promoure conjuntament projectes i desenvolupament en el camp de la biomedicina 
genòmica referents a investigació, validació i diagnòstic.
Col·laboració pública-privada en el camp de la recerca.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Promoure projectes de formació i recerca mitjançant partenierat.
Realització de dos seminaris en l’àmbit de la Medicina Personalitzada i la Teràpia Gènica.

Contribució que fa el Parc a l’aliança.
Aprofitament dels recursos i del coneixement del PSMar.

Valor afegit pels pacients
Desenvolupament del projecte de Medicina personalitzada.

Valor afegit pels professionals.
Participació dels professionals en la docència i en la recerca.

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. Sergi Serrano/Sra. Ana Pasarisa



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'HOSPITAL GENERAL DE L'HOSPITALET I L' INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
(IMAS) EN EL PROGRAMA DE TRASPLANTAMENT RENAL.

Signat: 29 de desembre de 2009. Vigència : 3 anys prorrogable.

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client (coordinació assistencial). Millorar l'eficiència en la gestió. 
Potenciar la qualitat

Oportunitat que ofereix al Parc Potenciar els transplantaments de ronyons dins del programa de Transplantament Renal.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. L’Hospital General de l’Hospitalet com a centre generador d'òrgans i teixits, oferirà els 
ronyons dels seus donants a l’Hospital de Mar d’acord amb els criteris de distribució 
coneguts per l’Organització Catalana de Trasplantaments.

Contribució que fa el Parc a l’aliança.
El PSMar es compromet a donar recolzament a l’hospital General de l’Hospitalet durant tot 
els procés del trasplantament i de forma expressa en el compliment dels criteris de mort.els procés del trasplantament i de forma expressa en el compliment dels criteris de mort.

Valor afegit pels pacients Millorar l’atenció i l’activitat de transplantament renal. 

Valor afegit pels professionals. Possibilitat de realitzar els transplantaments que corresponen a la nostre àrea.

Compromís de recursos del Parc L’extracció la realitzaran els professionals de l’Hospital del Mar i aportarà els líquids de 
preservació. 

Responsables de seguiment de l’aliança Dr. Julio Pascual.



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE GESTIÓ SANITÀRIA DE MALLORCA (GESMA) I L'INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
(IMAS) EN DIFERENTS ACTIVITATS DE CARÀCTER ASSISTENCIAL, DOCÈNCIA I RECERCA

Signat: 12 de juny de 2008. Vigència: 2 anys

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Millorar l'eficiència en la gestió. Potenciar la qualitat

Oportunitat que ofereix al Parc Col·laborar en el desenvolupament de la cartera de serveis, el desenvolupament 
professional dels metges , la tutela de les activitats de recerca i docència dins dels marc 
institucional de l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) adscrita al Servei 
de Salut de les Illes Balears.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Millora qualitativa dels serveis de salut de les Illes Balears mitjançant la potenciació de la 
seva cartera de serveis així com la formació dels seus professionals a l’hora que s’inicien 
de forma conjunta projectes docents i de recerca. 

Comissió Paritària de seguiment.Comissió Paritària de seguiment.

Realització d’un Màster Universitari en Ciències Mèdiques i de la Salut.
Contribució que fa el Parc a l’aliança.

Conveni específic per la col·laboració entre els Serveis d’Urologia en la realització 
d’activitat assistencial, docència i recerca.

Valor afegit pels pacients Millorar el procés d’atenció en les patologies urològiques. 

Valor afegit pels professionals. Possibilitat de participar en un Màster Universitari en ciències Mèdiques i de la Salut en la 
Universitat de les Illes Balears.

Compromís de recursos del Parc Un professional Emèrit de l’Hospital del Mar. 
Responsables de seguiment de l’aliança Gerència PSMar



CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  EL CONSORCI HOSPITALARI DE CATALUNYA (CHC) I L' INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA 
SANITÀRIA (IMAS) 

Signat: 19 de maig de 2008. Vigència: indefinida

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Millorar l'eficiència en la gestió. Potenciar la qualitat

Oportunitat que ofereix al Parc Fer dels hospitals del PSMar centres referents per la xarxa d’hospitals associada al CHC, 
en tot allò que fa referència a l’alta tecnologia, el terciarisme, la recerca i a la docència. 

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Tutela assistencial dels serveis dels hospitals dels ens associats al CHC per part dels 
serveis corresponents del PSMar.

Millora de la cartera de serveis dels hospitals associats. 

El foment del desenvolupament professional dels metges que habitualment realitzen la 
seva activitat als hospitals associats.seva activitat als hospitals associats.

La tutela dl PSMar en les activitats de recerca i docència que els hospitals associats 
vulguin dur a terme.

Contribució que fa el Parc a l’aliança. Posar a disposició del CHC, mitjançant un conveni mar, els recursos humans i tecnològics 
del que disposa el PSMar.
Mitjançant convenis individuals i específics, es concretaran les necessitats dels hospitals 
comarcals i quina serà la contribució que l’IMAS realitzarà en cada cas. 

Valor afegit pels pacients
Millora en la continuïtat assistencial i en la qualitat de les prestacions. 

Valor afegit pels professionals. Contribuir de forma decidida en el desenvolupament assistencial dels hospitals comarcals 
associats al CHC.

Responsables de seguiment de l’aliança Gerència PSMar



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU 
(FGSHSCSP) I L' INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS)

Signat: 7 d'abril 2008. Vigència: indefinida

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client (coordinació assistencial). Millorar l'eficiència en la gestió. 
Potenciar la qualitat. Focalitzar l'activitat clínica, docent i investigadora

Oportunitat que ofereix al Parc Aliança estratègica d’ambdues institucions que abastarà les especialitats mèdico
quirúrgiques que es considerin oportunes i que es concretarà amb clàusules específiques 
on es deixi constància de la concreció de la col·laboració (serveis que s’involucren, 
objectiu, àmbit d’actuació, equip, mitjans, aportació tècnica, normes de coordinació).
Creació de 2 serveis mancomunats: Servei Mancomunat de Cirurgia Plàstica, Servei 
mancomunat de Cirurgia Toràcica.  Mitjançant els serveis mancomunats s’obtindran el 
nombre de casos suficients per a garantir l’expertesa i la qualitat de l’atenció mèdica.
Selecció dels caps de servei de forma conjunta.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Millorar la cartera de serveis actual. 
Fomentar i promoure el desenvolupament professional dels metges que realitzen la seva 
activitat a ambdues institucions. activitat a ambdues institucions. 

Vetllar per la tutela en les activitats de recerca i docència que els Hospitals signants 
vulguin dur a terme.

Contribució que fa el Parc a l’aliança.
Aportació tècnica de coneixements específics en funció dels acords específics.

Valor afegit pels pacients
Tenir accés a unes especialitats minoritàries amb professionals amb l’expertesa suficient.

Valor afegit pels professionals. Els professionals podran realitzar un volum adequat d’activitat assistencial mantenint el 
seu alt grau d’especialitat mitjançant el treball amb un número suficient de casos. 

Compromís de recursos del Parc
Responsables de seguiment de l’aliança Direcció mèdica



CONVENI COL·LABORACIÓ ENTRE MÚTUA TERRASSA, L'IMAS I LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU 
I SANT PAU.

Signat: 3 de novembre de 2009. Vigència: indefinida

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client (coordinació assistencial). Millorar l'eficiència en la gestió.. 
Potenciar la qualitat. Impulsar la innovació. Focalitzar l'activitat clínica, docent i 
investigadora

Oportunitat que ofereix al Parc Aliança estratègica de 3 institucions mitjançant un conveni marc que permet el 
desenvolupament de serveis mèdico-quiúrgics mancomunats que es concretaran en 
clàusules específiques. 

La clàusula específica 1 del conveni, crea el Servei mancomunat de Cirurgia Toràcica.
Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Millorar la cartera de serveis actual. 

Fomentar i promoure el desenvolupament professional dels metges que realitzen la seva 
activitat a ambdues institucions.
Vetllar per la tutela en les activitats de recerca i docència que els Hospitals signants 
vulguin dur a terme.vulguin dur a terme.
Tenir un procés d’atenció homogeni i liderar el procés de diagnòstic, estadificació i 
tractament del càncer de pulmó. Sumar el coneixement de cada Comitè de Càncer de 
Pulmó.
Realització d’un workshop sobre estadificació mediastínica del càncer de pulmó. 

Contribució que fa el Parc a l’aliança.
El  coneixement mitjançant la comissió de càncer de pulmó i del Banc de Teixits.

Valor afegit pels pacients Tenir accés a unes especialitats minoritàries amb professionals amb l’expertesa suficient.

Valor afegit pels professionals. Els professionals puguin prestar serveis conjunts entre els centres i portin a terme 
projectes de gestió compartida.

Compromís de recursos del Parc

Responsables de seguiment de l’aliança Direcció mèdica



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS) I EL CONSORCI SANITARI DE 
L'ANOIA

Signat: 26 de setembre de 2008. Vigència: indefinida

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client (coordinació assistencial). Millorar l'eficiència en la gestió. 
Potenciar la qualitat. Impulsar la innovació

Oportunitat que ofereix al Parc Fer créixer la base poblacional d’atenció mitjançant la prestació des serveis sanitaris a la 
població de l’Anoia. Es concreta amb un annex específic per al  desenvolupament i 
consolidació del servei de digestiu del CSA.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Col·laboració  i prestació en activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de 
rehabilitació,, així com aquelles de promoció de la salut, educació sanitària i prevenció de 
la malaltia.

Contractació d’activitat i de professionals del servei de digestiu de l’hospital del Mar per 
part del CSA.

Contribució que fa el Parc a l’aliança.
Personal mèdic per a realitzar activitat assistencial i activitats de formació mitjançant 
presència física o virtual. 

Valor afegit pels pacients Tenir accés a prestacions sanitàries d’especialitats de baixa cobertura territorial.  

Valor afegit pels professionals. Els professionals puguin prestar serveis conjunts entre els centres i portin a terme 
projectes de gestió compartida així com projectes de formació continuada i la participació 
del personal facultatiu del CSA en protocols de recerca clínica.

Compromís de recursos del Parc 1 metge adjunt a temps complert i 3 a temps parcial. 

Responsables de seguiment de l’aliança Direcció mèdica



CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L' INSTITUT MUNICIPAL D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA (IMAS) I EL CONSORCI SANITARI DE 
L'Alt PENEDÈS (CSAP)

Signat: 13 de juny de 2008. Vigència: indefinida

Polítiques estratègiques de l'organització. En què ens fa 
forts?

Fomentar l'orientació al client (coordinació assistencial). Millorar l'eficiència en la gestió. 
Potenciar la qualitat. Impulsar la innovació. 

Oportunitat que ofereix al Parc Fer créixer la base poblacional d’atenció mitjançant la prestació des serveis sanitaris a la 
població de l’Alt Penedès. Es concreta amb un annex específic per al  desenvolupament i 
consolidació del servei de digestiu del CSAP i del Servei d’Endocrinologia.

Resultats finals i intermitjos que s’assoliran amb l’aliança. Coordinació en la gestió de la planificació de l’activitat assistencial, elaboració de protocols 
i orientació clínico-assistencial.
Contractació d’activitat i de professionals del servei de digestiu i del servei 
d’endocrinologia de l’hospital del Mar per part del CSAP.

Contribució que fa el Parc a l’aliança.Contribució que fa el Parc a l’aliança. Personal mèdic per a realitzar activitat assistencial i activitats de formació mitjançant 
presència física.

Valor afegit pels pacients
Tenir accés a prestacions sanitàries d’especialitats de baixa cobertura territorial.  

Valor afegit pels professionals. Els professionals puguin prestar serveis conjunts entre els centres i portin a terme 
projectes de gestió compartida així com projectes de formació continuada i la participació 
del personal facultatiu del CSAP en protocols de recerca clínica.

Compromís de recursos del Parc 3 adjunts de digestiu a temps parcial, 1 adjunt compartit.

Responsables de seguiment de l’aliança Direcció mèdica


