
 

 

 

GUIA RÀPIDA INFORMATIVA PER ALS NOUVINGUTS/DES 

ESPAIS VIRTUALS DE SUPORT 

• Disposeu dels següents espais virtuals d’informació:  
 

- Pàgina web de l’HCB: www.clinicbarcelona.org 

- Intranet Professional: https://intranet.clinic.cat 

       Espai del nouvingut 

- Recull de Premsa   https://intranet.clinic.cat/?q=ca/recull-de-premsa-1 

- Portal Professional:  https://portalprofessional.clinic.cat  

       SPP (Sistema de Promoció Professional) 

       Convocatòries de Selecció 

 

 

INFORMACIÓ DEL TEU INTERÉS  

• Tens pluriocupació? Hauràs de tramitar la compatibilitat!  

Com a treballadors de l’Adminsitració Pública, estem obligats a tramitar la Compatibilitat 

horàries de totes les activitats professionals que realitzem 

On he d’anar? A l’Àrea de Relacions Laborals (esc, 1, planta 3). Ext. 2059. 
 

• I si no et vols perdre.... Clínic Maps       l’App per a orientar-se pel Clínic  
              Disponible per Android i iOS descarregable a Google 

Play i AppStore  
 

• El Clínic a la teva butxaca amb l’App:  Medxat. Descarrega al teu mòbil l'app de xat 

professional del Clínic 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/medxat 
Disponible per Android i iOS descarregable a 

Google Play i AppStore. 
 

• Wifi Clínic per als dispositius personals dels treballadors del Clínic "Som Clinic" 

A la intranet dins de la Direcció de Sistemes d’Informació trobaràs les pautes per a poder 

connectar-te: 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/direccio-sistemes-dinformacio/pagina-basica/xarxa-wifi-als-
dispositius-personals-dels-treballadors 
 

• Manual de Bones Pràctiques en matèria de Protecció de Dades i Confidencialitat, on es 
contempla la normativa i  d'altres qüestions d'interès com pot ser l'ús de la wifi corporativa 
(LOPD): 
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/system/files/manual_bones_practiques_reglament_ue_pd_i_
wifi_0.pdf 
 

• CLÍ_C, el nou butlletí electrònic del Clínic per a tota la ciutadania 
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/area-de-comunicacio-i-rsc/noticies/clic-el-nou-butlleti-
electronic-del-clinic 
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SUPORT INFORMÀTIC PER ALS PROFESSIONALS 

• Necessites suport informàtic? Contacta amb SAU (Servei d’atenció a l’usuari)  
Telèfon: 2729 
Correu electrònic: sau@clinic.cat 
Portal Web:  https://suportdsi.clinic.cat/. Eina que et permet gestionar les teves 
incidències i peticions, obrint i fent seguiment dels teus tiquets de forma online. 

 

• Pla de conscienciació de Ciberseguretat (curs on-line): És necessari que tots els professionals 
realitzin el curs per a reforçar els últims ciberatacs, suplantació d’identitats 
(Phising), Spam mailing, que ens han fet estar indefensos en l’àmbit de la seguretat 
informàtica. https://intranet.clinic.cat/?q=ca/curs-i-bones-practiques-la-seguretat-en-la-
informacio 
 

• Utilitza Compatir.clinic.cat per enviar fitxers de forma segura 
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/direccio-de-sistemes-dinformacio-dsi/pagina-
basica/compartircliniccat 
 

• CERCA’M CLÍNIC El nou gestor documental per posar a l'abast de tots els professionals sanitaris 

un lloc on poder endreçar tot el coneixement Clínic que es genera diàriament. 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/direccio-sistemes-dinformacio/noticies/cercam-clinic-el-nou-

gestor-documental 

 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I SALUT LABORAL 

• Prevenció de riscos laborals 
Telèfon: 93 227 5538 (ext. 5538) o 93 227 5431 (ext. 5431) 

Horari de dilluns a divendres de 8:00 a 17:00h 

Ubicació: C/ Rosselló, 161 Edifici Consultes Externes, 5ª 

planta,  Ala Casanova 
 

• Amb qui he de contactar per fer l’examen de salut? 
Demanar hora a l’Àrea de Salut Laboral, trucant a l'extensió: 5538 o 5431. 

 

• Salut Laboral – COVID:   horaris i telèfons: 932275538/ext. 5538, 932275431/ext. 5431. 

(de dilluns a divendres de 8h-20h i caps de setmana de 8h-17h) 

Busca de Salut Laboral: 380713 (de dilluns a divendres de 8h-

21h i caps de setmana de 9-17h); fora d'aquest horari, per a 

consultes urgents, podeu contactar amb el metge de guàrdia del 

Servei de Malalties Infeccioses: busca 380184.  

Els frotis es fan a la planta 0 de CCEE, de dilluns a divendres de 

8h-20h; si un professional, fora d'aquest horari i durant la 

jornada laboral, presenta símptomes compatibles amb CIVID-

19, cal que truqui a Supervisió General (busca 382019) (per tal 

que es faci la petició com a SALAB/ NCOV), que el derivarà a 

Urgències. Un cop fet el frotis, cal que marxi al seu domicili a 

l'espera del resultat. 

 

• Què cal fer en cas d’accident? En cas d'accident laboral, consulteu els circuits i accediu als 
documents a la següent pàgina https://intranet.clinic.cat/?q=ca/prevencio-de-riscos-
laborals/pagina-basica/si-maccidento-partir-de-l1-de-novembre-de-2019 
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• Mesures de prevenció i distància (sales, zones comuns i menjador laboral) 
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/prevencio-de-riscos-laborals/pagina-basica/mesures-de-
prevencio-i-distancia-sales-zones-comuns-i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vacuna’t de la GRIP 

 
 
 
 
 

• Coneixes el Pla d'igualtat del Clínic? Els principals eixos que desenvolupa tenen a veure amb 
igualtat d’oportunitats, conciliació de vida personal, familiar i professional, integració de la 
perspectiva de gènere en tots els àmbits... 
Per a conèixer tots els detalls pots accedir al següent enllaç 
https://intranet.clinic.cat/?q=ca/comissio-digualtat/documents/pla-digualtat-hospital-clinic-
de-barcelona-2017-2020 
 

 

CONCEPTES SALARIALS 

• Vols modificar el teu IRPF? Els companys de l’Àrea de nòmines (esc, 1, planta 3) t’assessoraran 
del percentatge recomanat i podràs sol·licitar el teu canvi 
 

• On puc trobar la meva nòmina?  
        Pestanya “Professional”        Àrea de treballadors/es Clínic         

        Registrar nom d’usuari i contrasenya accés a xarxa 
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ELS NOSTRES DOS CONVENIS 

• Conveni col·lectiu general  https://intranet.clinic.cat/?q=ca/gestio-de-recursos-humans-i-
relacions-laborals/pagina-basica/conveni-collectiu-general 
 

• Conveni col·lectiu mèdic https://intranet.clinic.cat/?q=ca/area-de-relacions-laborals-i-
gestio/pagina-basica/conveni-collectiu 
 
 

SERVEIS GENERALS 

• Menjador laboral 
Ubicació: escala 12 planta 0 

Horari:  7.30h a 19h 

21h a 00.00h 

I si vols consultar els menús setmanals pots accedir a https://intranet.clinic.cat/?q=ca/area-

hoteleria/pagina-basica/que-hi-ha-avui-dinar 

 

• Rober  
                            Ubicació: entre esc. 1 – 2, planta 0 

Horari: 7.00h a 17h 

Màquines dispensadores: 24h    

https://intranet.clinic.cat/uniformitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGURETAT i ACCESSIBILITAT 

• Seguretat i Accessibilitat (empremta dactilar)  
 

Ubicació: Entrada principal de l’HCB, escala 12 planta 0 

Horari:  24h 

 

• El Comitè de Seguretat i Salut (CSS) és l’òrgan paritari de participació destinat a la consulta 

regular i periòdica de les  actuacions de l’empresa en matèria de prevenció de riscos laborals. 

https://intranet.clinic.cat/?q=ca/prl/pagina-basica/comite-de-seguretat-i-salut 
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