> Presentació
L’exercici 2006 va ser d’una gran complexitat, tant en l’escenari polític com en el laboral.
El conflicte mèdic va marcar amb força un any en què vàrem veure avançar-se les eleccions al Parlament
de Catalunya.
Com sempre, abans de la jornada electoral, vàrem posar en coneixement de tots els líders dels partits
polítics amb representació parlamentària les nostres propostes per una sanitat sostenible proveïdora de
serveis de qualitat i excel·lència, insistint en què un pacte polític, explícit o no, esdevé la millor garantia
per a tots els ciutadans.
Fruit del procés electoral va constituir-se un govern de continuïtat, amb el qual esperem seguir gaudint
del mateix reconeixement i al qual podem garantir lleialtat institucional. Així, és possible mantenir un
sistema sanitari i d’atenció a la dependència com a referent de model modern de gestió pública. Aquest
model ha de contribuir al benestar de la ciutadania i ha de retre comptes dels seus resultats, com la nostra institució fa en aquest anuari.
Al nostre país, els recursos econòmics s’han beneficiat de la millora del creixement econòmic i de l’aportació extraordinària de l’Estat. Pel que fa als recursos humans, han estat i continuaran sent el punt feble, no
únicament pel desacord dels facultatius amb els convenis signats i sostinguts pels sindicats de classe sinó
per la manca, motivada per diversos factors, de professionals suficients per fer front a les necessitats.
Les inversions previstes han marcat un horitzó d’equipaments nous físics i tecnològics, en el marc del
model de proximitat, que podria començar a tenir límits des de l’equitat d’accés a nivells homologables
de qualitat fins a la manca de professionals suficients.
El sector de la dependència va veure amb expectatives positives l’esperada llei, malgrat que tenia consciència que era complex desenvolupar-la i finançar-la.
En relació a La Unió, i d’acord amb les previsions del Pla estratègic 2005-2010, vàrem enfortir-nos des
del compromís de les diverses sensibilitats patrimonials de les entitats que ens formen. També vàrem
millorar les instal·lacions i equipaments traslladant-nos a una seu nova.
Cal recordar que res de tot el que s’ha fet hauria estat possible sense l’entrega dels associats, la Junta
Directiva i la nostra organització professional.
FELIU SUCARRATS
President

> Memòria de gestió
El desenvolupament del Pla de treball de 2006 aprovat per l’Assemblea va assolir els objectius proposats
de manera satisfactòria.
De moment, només hem encetat la via per resoldre l’encaix dels professionals mèdics i d’infermeria en
el sistema i en les organitzacions mitjançant el compromís de tots els agents. Esperem, malgrat tot, en
el futur poder assolir definitivament aquest objectiu clau.
El VII Conveni col·lectiu de la XHUP (Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública) ha suposat un increment
dels costos i ha tingut repercussions en els sectors d’atenció primària, sociosanitari i de salut mental.
Inicialment, l’Administració es va comprometre a millorar els pagaments als proveïdors en espera de la
seva articulació en el sistema de contraprestació vigent.
Tots desitgem haver deixat resolta de manera definitiva l’equiparació dels treballadors de la xarxa d’utilització pública. Caldrà, però, aprendre en el futur d’aquesta darrera negociació en què, tímidament, vàrem avançar en acords sobre la millora de salari lligada a la millora del resultat.
L’atenció a la dependència, com a sector sanitari de finançament privat, viu expectant la traducció de les
millores acordades als seus escenaris laborals tant per l’increment de costos com per la pèrdua de professionals. Aquest és el nostre repte per a l’exercici 2007.
Des del punt de vista de l’estructura executiva, cal destacar la qualitat dels estudis, anàlisis i propostes
realitzats evidenciada per la bona acceptació en l’àmbit en què s’han hagut de menester. Per aquest motiu, cal felicitar els professionals de l’estructura executiva i els membres dels consells assessors que els
donen suport.
Els serveis a les entitats van gaudir també d’una acceptació objectivable, si tenim en compte que un
93% dels associats en fa servir algun i un 60% més d’un. La reiteració en el servei s’ha situat en un 93%.
Tot això posa de manifest la bona feina dels nostres professionals i de les entitats col·laboradores. De
manera detallada, en dóna fe aquest anuari.
BOI RUIZ
Director General
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> La Unió 2006
Orígens i objectius
Creada l’any 1975, La Unió és una associació empresarial d’entitats sanitàries i socials que
tenen com a element comú la funció de prestar serveis sanitaris i socials als ciutadans, posant a disposició seva els recursos patrimonials, humans i tecnològics per tal de garantir una
assistència de màxima qualitat i eficiència. Aquestes entitats defensen un model sanitari i
social públic en què la societat civil participi, sobre la base de l’autonomia de gestió, el comportament empresarial i una conducta ètica estricta, tal com correspon a la naturalesa dels
serveis que ofereixen.

Finançament
Els ingressos de La Unió s’obtenen a partir de les quotes dels seus associats i les subvencions
que per dret pugui tenir.

Què ofereix als associats
La missió de La Unió és contribuir, des de la defensa de la gestió eficient i el servei de qualitat, a la sostenibilitat de les entitats prestadores de serveis sanitaris i d’atenció a la dependència.

En aquest sentit, les entitats associades reben:
Informació en temps i forma.
La major eficàcia de l’actuació col·lectiva.
Representació en els espais públics de decisió.
Serveis d’assessorament permanent.

Àmbits d’actuació de La Unió
La Unió va ser registrada l’any 1977, a l’empara de la Llei 19/1977 d’1 d’abril, sota la denominació d’Unió Catalanobalear d’Hospitals amb personalitat jurídica d’organització patronal
en el registre del Ministerio de Relaciones Sindicales. Però amb motiu de les transferències
en matèria de sanitat al Govern de Catalunya, des de l’any 1985, l’àmbit de La Unió s’ajusta únicament al territori català i passa a anomenar-se Unió Catalana d’Hospitals. L’any
2000, els seus estatuts es van adequar a la nova realitat dels associats i La Unió incorpora la
denominació Associació d’Entitats Sanitàries i Socials ja que amplia l’àmbit d’actuació al
sector d’atenció a la dependència.

Associacions i entitats a les quals pertany
Foment del Treball Nacional
Cercle d’Economia
Fundació TIC i Salut
International Hospital Federation IHF
Federació Catalana d’Atenció a la Dependència
Fundació Gol i Gurina
Sociedad Española de Directivos de la Salut-SEDISA
Fundació Centre d’ Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica-CESNID
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Fitxa patronal
Inscrita al Registre del Departament de Treball, Indústria i Comerç de la Generalitat
de Catalunya, DG de Relacions Laborals, amb el número: 08/526-C
Any de creació:

1975

Àmbit d’actuació territorial preferent:

Catalunya

Àmbits de representativitat:
Sector d’atenció especialitzada de malalts aguts
Sector d’atenció a la salut mental
Sector d’atenció primària
Sector d’atenció social a la dependència
Sector d’atenció sociosanitària
Sector de serveis diagnòstics, terapèutics i clíniques

2.660 milions €

Volum de facturació 2006 agregat:
Nombre de treballadors:

40.048
NOMBRE
D’ENTITATS QUE
APLIQUEN

% SOBRE EL TOTAL
D'ENTITATS (1)

XHUP (2)

41

43,6%

Establiments sanitaris (3)

44

46,8%

Propi de l’entitat

9

9,6%

Persones dependents (4)

5

5,3%

CONVENIS COL·LECTIUS

Treballadors familiars (5)

2

2,1%

Discapacitat psíquica (6)

2

2,1%

CET (7)

3

3,2%

Altres

4

4,3%

(1) És habitual que una mateixa entitat tingui més d'un conveni d'aplicació. Aquesta és la raó per la qual la suma de
tots els percentatges és superior a 100.
(2) Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària concertats.
(3) Conveni col·lectiu de treball del sector d'establiments d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis
clíniques.
(4) Conveni col·lectiu marc estatal de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció
de l'autonomia personal.
(5) Conveni col·lectiu de treball dels treballadors d'atenció domiciliària i familiar de Catalunya.
(6) Conveni col·lectiu de Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb discapacitat psíquica severa i profunda.
(7) Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics de Catalunya.

Titularitat entitats associades
Fundacions
Mutualitats
Ordes religiosos
Societats mercantils
Consorcis
Empreses públiques
Municipis i SAM

Entitats associades i línies de treball
La Unió és pionera del moviment associatiu en el sector salut a l’estat espanyol i, durant el
2006, la integraven 94 entitats del sector social i sanitari proveïdores de serveis a tot el territori català. Aquestes entitats són titulars de més de 200 centres.

LÍNIES D'ACTIVITAT DE LES ENTITATS ASSOCIADES
Atenció especialitzada de malalts aguts
Atenció sociosanitària
Atenció a la dependència
Atenció primària
Atenció en salut mental
Serveis terapèutics, diagnòstics i clíniques
Serveis integrats
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Entitats associades el desembre de 2006
FUNDACIONS
> ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL DE MANRESA
> CENTRE PSICOTERÀPIA BARCELONA-SERVEIS SALUT
MENTAL -CPB SSM
> CLÍNICA PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA
> FUNDACIÓ CASAL DE CURACIÓ
> FUNDACIÓ CENTRES ASSISTENCIALS I D’URGÈNCIES. CAUS
> FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE BEÀ
> FUNDACIÓ GESTIÓ SANITÀRIA HOSPITAL DE LA SANTA
CREU I SANT PAU
> FUNDACIÓ HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS
> FUNDACIÓ HOSPITAL DE MOLLET
> FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME DE MANLLEU
> FUNDACIÓ HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL
> FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA
> FUNDACIÓ HOSPITAL SANT PERE CLAVER
> FUNDACIÓ INSTITUT GUTTMANN
> FUNDACIÓ LA TUTELA
> FUNDACIÓ NOU BARRIS
> FUNDACIÓ PRIVADA ACAI-TLP
> FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL-RESIDÈNCIA SANT CAMIL
> FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE NEUROREHABILITACIÓ
GUTTMANN
> FUNDACIÓ PUIGVERT. IUNA
> FUNDACIÓ SANITÀRIA D’IGUALADA
> FUNDACIÓ SANT FRANCESC D’ASSÍS
> FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA
> FUNDACIÓ VALLPARADÍS
> FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER
> FUNDACIÓ PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA
CATALÒNIA
> HOSPITAL COMARCAL DE SANT BERNABÉ
> HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL
> HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT
> HOSPITAL SANT JAUME D’OLOT
> INFERMERIA EVANGÈLICA FUNDACIÓ PRIVADA
MUTUALITATS
> MUTÚA DE TERRASSA Mútua de Previsió Social
> MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME Mútua de
Previsió Social
> MUTUAM Mútua de Previsió Social
> ASEPEYO HOSPITAL - ST. CUGAT Mútua Patronal.
> MC MUTUAL Mútua Patronal
ORDES RELIGIOSOS
> BENITO MENNI COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL
> CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL DE LLEIDA.
SEMIPE
> CLÍNICA INFANTIL STAUROS
> HOSPITAL DE SANT BOI
> HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU D’ESPLUGUES
> HOSPITAL SANT RAFAEL
> SAGRAT COR SERVEIS DE SALUT MENTAL
> SANT JOAN DE DÉU SERVEIS DE SALUT MENTAL
> SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIOSANITARIS F.P.
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SOCIETATS MERCANTILS
> CARSA - Clíniques de Catalunya
> CENTRE DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE DR. MANCHON
> CENTRE IMMUNOLÒGIC DE CATALUNYA S.A.
> CENTRE MÈDIC CREU GROGA
> CENTRE REHABILITACIÓ DEL VALLÈS -CERVA> CETIR CENTRE MÈDIC, S.A.
> CIMA, CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA AVANZADA S.A.
> CLÍNICA BARCELONETA S.A.
> CLÍNICA GIRONA S.A.
> CLÍNICA QUIRÓN BARCELONA (GRUPO QUIRÓN S.A.)
> CLÍNICA NOSTRA SENYORA DE GUADALUPE
> CRC CORPORACIÓ SANITÀRIA
> DDI CLÍNICA CORACHAN
> FISIOGESTIÓN CORPORACIÓN S.A.
> GECESSA
> GENERAL LAB S.A.
> HOSPITAL GENERAL DE CATALUNYA
> INSTITUT CATALÀ DE GERIATRIA
> INSTITUT MÈDIC PER LA IMATGE
> INSTITUT PERE MATA
> IRITEB S.A.
> ITA CATALUNYA. INSTITUT DE TRASTORNS ALIMENTARIS
> LABORATORI DR. F. ECHEVARNE ANÀLISIS S.A.
> RESIDÈNCIA BARCELONETA BERTRAN I ORIOLA
> SANATORI VILLABLANCA S.A.
> SANITAS RESIDENCIAL
> SAR RESIDENCIAL I ASSISTENCIAL SOCIOSANITARI S.A.
CONSORCIS
> CONSORCI D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE L'EIXAMPLE
> CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
> CONSORCI SANITARI DE L’ALT PENEDÈS
> CONSORCI SANITARI INTEGRAL
> CORPORACIÓ DE SALUT DEL MARESME I LA SELVA
> CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
> SERVEIS DE SALUT INTEGRATS DEL BAIX EMPORDÀ
ENS PÚBLICS
> CORPORACIÓ SANITÀRIA CLÍNIC
> INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
> INSTITUT D’ASSISTÈNCIA SANITARIA. IAS
> GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS
> GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT
> PARC SANITARI PERE VIRGILI
> STS – GESTIÓ DE SERVEIS SOCIOSANITARIS S.L.
ASSOCIACIONS
> ACEBA,ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENTITATS DE BASE ASSOCIATIVA
> ASSOCIACIÓ DE PARÀLISI CEREBRAL. ASPACE
> FÒRUM SALUT MENTAL
> FEDERACIÓ DE MUTUALITATS DE CATALUNYA
ENS LOCALS
> AJUNTAMENT DE RUBÍ. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
> ARAN SALUT. SERVICIS ASSITENCIAU INTEGRATS S.L.
> GESTIÓ PIUS HOSPITAL DE VALLS
> GRUP SAGESSA

La Unió 2006

Òrgans de govern
L’òrgan sobirà de La Unió és l’Assemblea General de Membres i la constitueixen els comissionats nomenats per les entitats associades. L’Assemblea escull els membres que formaran
la Junta Directiva, òrgan de govern de l’entitat.
La Junta Directiva té les atribucions, les responsabilitats i la composició determinades pels
estatuts, i les potestats que l’Assemblea cregui oportú assignar-li.
President

Feliu Sucarrats, Clínica Barceloneta

Vicepresident

Joan Maria Adserà, Fundació Hospital
Sant Pau i Santa Tecla

Vicepresident

Esteve Picola, Mútua de Terrassa

Secretari

Joan Amigó, Institut Pere Mata

Vicesecretari

Albert Núñez, Fisiogestión

Vocal President Sector
d'Atenció Especialitzada XHUP

Joan Maria Adserà, Fundació Hospital
Sant Pau i Santa Tecla

Vocal President Sector d’Atenció
Sociosanitària

Rafael Barba, Mutuam

Vocal President Sector d'Atenció Primària Helena Ris, Corporació Sanitària
Parc Taulí
Vocal President Sector de Salut Mental
Joan Orrit, Benito Menni CASM
Vocal President Sector Serveis
Diagnòstics, Terapèutics i Clíniques

Jaume Duran (fins el desembre),
Clínica Quirón
Albert Tarrats (des de desembre),
CARSA

Vocal President Sector d'Atenció a
la Dependència

Pedro Cano, Sanitas Residencial

Vocal 1

Josep Maria Ramírez, Fundació
Institut Guttmann
Manel del Castillo, Hospital Sant
Joan de Déu, Espluges
Josep Maria Drudis (fins el novembre),
Fundació Puigvert
Martí Masferrer (des de novembre),
Fundació Puigvert

Vocal 2
vocal 3

Vocal 4
Vocal 5

Maria Teresa Esteva, Hospital de
l'Esperit Sant
Francesc Guerra, Corporació Sanitària
Clínic

Vocal 6

Norbert Galindo, CRC Corporació
Sanitària

Vocal 7

Albert Tarrats (fins el desembre),
CARSA
Jaume Duran (des de desembre),
Clínica Quirón

Vocal 8

Manel Jovells, Althaia,
Xarxa Assitencial de Manresa

Vocal 9

Josep Ballester, Hospital Sant Rafael

Membres convidats: Jordi Pujol, Clínica Plató
Albert Sumarroca, General Lab
Joan Grané, Hospital de Campdevànol
Enric Ballabriga, Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
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Estructura executiva
Per tal de gaudir d’un funcionament correcte i eficaç, La Unió es va dotar d’una estructura
professional organitzada per àrees de coneixement.
Direcció
Direcció General:
Adjunt a la Direcció General:
Adjunt a la Direcció General:
Adjunt a la Direcció General i Direcció Tècnica:
Relacions institucionals:

Boi Ruiz
Xavier Gibert
Joaquim Serrahima
Anna Riera
Ramon Llibre

Secretaries tècniques
> Secretaria Tècnica Economicofinancera, Patrimonial i de Gestió de Serveis
Carles Loran
Vanessa Massó
Joan Pla (fins al maig de 2006)
Sergi Pedrol (des de maig de 2006)
> Secretaria Tècnica de Recursos Humans i Formació
Mariela Marí
Josep Cana
Raúl Gutiérrez
Ramon Vallbé, Pedro Sánchez, Francesc Carretero (Bufet Vallbé)
> Secretaria Tècnica Sanitària
Joan M. Ferrer
Lydia Padró (des de març de 2006)
> Secretaria Tècnica Jurídica
Josep M. Bosch
> Secretaria Tècnica de Comunicació
Cristina Aragüés (des de febrer de 2006)
Josep Martí, Lydia Ruiz (MAPA Comunicación)
> Secretaria Tècnica de Relacions Institucionals
Raquel Goicoechea
> Secretaria de Presidència i de Direcció
Ana Carmen
> Secretaria Administrativa
Raquel Garcia
Yolanda Muñoz
> Auxiliar administratiu
Joan Dedieu
José Manuel Santos (des de maig de 2006)
> Comptabilitat
Raül Roig
> Consultores externes
Fundació Unió
Faura-Casas
Sayós & Carrera S. L.
ICESE
G&C
Fundació Integralia
Merçè Conangla
LET'S LEARN, FUDINCA
COMTEC

6 – Anuari 2006

Assessoria general de suport tècnic
Assessoria fiscal, protecció de dades
Enginyeria de telecomunicacions
Prevenció de riscos laborals
Auditors de riscos laborals
Serveis de centre d’atenció telefònica
Selecció de personal
Formació
Gestió de la qualitat

> Representacions institucionals i àmbits
de negociació i participació sectorial
> Junta Directiva del Foment del Treball Nacional
Boi Ruiz
> Consell Català de Salut del CatSalut
Feliu Sucarrats
> Consell de Direcció del CatSalut
Boi Ruiz
> Consells de Salut de les regions sanitàries del CatSalut
Feliu Sucarrats (BCN)
Josep M. Ramírez (BNM)
> Consell general i executiu de l’ICS
Joaquim Serrahima
> Comissió tècnica de la Central de balanços del CatSalut
Carles Loran, Dolors Heras
> Comissió tècnica de la Central de resultats del CatSalut
Anna Riera, Dolors Heras
> Junta de govern de l’IES. Departament de Salut
Boi Ruiz
> Junta Directiva Federació Catalana d’Atenció a la Dependència
Pedro Cano, Joaquim Serrahima, Ramon Llibre
> Pla estratègic metropolità de Barcelona (Ajuntament de Barcelona i
altres entitats empresarials)
Xavier Gibert
> Fundació Salut, Empresa i Economia
Boi Ruiz
> Comissió gestora de la Federación Española de Atención a la Dependencia
Joaquim Serrahima
> Fundació Centre d'Ensenyament Superior i Dietètica. U.A.B
Joaquim Serrahima
> Fundació Gol i Gurina
Joaquim Serrahima
> Comissió sectorial de salut del Consell assessor de protecció de dades de Catalunya de
l'APDCAT (Agència Catalana de Protecció de Dades)
Josep M. Bosch
> Consell de participació del PRODEP (Programa per a l’impuls i l’ordenació de la
promoció de l’autonomia personal i d’atenció de les persones amb dependència).
Departament de Salut i de Benestar i Família
Feliu Sucarrats, Joan M. Ferrer
> Consell Assessor de Planificació Sanitària. Departament de Salut
Boi Ruiz
> Taula Tècnica del Programa de Suport a l’Acolliment Residencial Departament
de Benestar i Família
Pedro Cano
> Consell assessor de la Xarxa local de serveis d’atenció domiciliària (SAD).
Diputació de Barcelona
Carles Núñez, Celia Serramona
> Consell Assessor del Pla Director d’Oncologia. Departament de Salut
Anna Riera
> Consell Assessor del Pla Director de Patologia Cardiovascular. Departament de Salut
Anna Riera
> Consell Assessor del Pla Director de Política Científica. Departament de Salut
Anna Riera
> Consell Assessor del Pla Director d’Immigració. Departament de Salut
Xavier Gibert
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Representacions institucionals i àmbits
de negociació i participació sectorials

> Consell Assessor del PIUC (Pla integral d’urgències de Catalunya). CatSalut
Anna Riera, Fermí Roqueta
> Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut
Joan Orrit
> Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari. Departament de Salut
Rafael Barba
> Comissió Tècnica Sociosanitària. CatSalut
Joan M. Ferrer
> Comissió Assessora en Matèria d’Assaigs Clínics. Departament de Salut
Vanessa Massó, Arturo Míguez
> Comissió assessora sobre estudis de post-autorització de medicaments.
Departament de Salut
Teresa Clanchet
> Comissió de Formació Postgraduada del Personal Sanitari. Departament de Salut
Xavier Gibert
> Comissió paritària sectorial de formació del sector sanitat a Catalunya. Consorci per a la
formació contínua de Catalunya. Departament de treball
Mariela Marí
> Comissió tripartida de seguiment de la pòlissa de responsabilitat civil professional.
CatSalut
Joaquim Serrahima
> Comissió tècnica d’institucions de la pòlissa de responsabilitat civil. CatSalut
Josep M. Bosch
> Mesa de negociació del VII conveni col·lectiu de la XHUP
Joan Maria Adserà, Manuel del Castillo, Xavier Baro, Rafael Lledó, Emilio Villar
> Comissió Paritària VI conveni col·lectiu de la XHUP
Xavier Gibert, Josep Cana
> Comissió paritària VI conveni col·lectiu nacional de Catalunya per als establiments sanitaris
d'hospitalització i assistència en l'àmbit de la sanitat privada
Josep Cana
> Comisión nacional de vigilancia y arbitraje del Convenio de asistencia sanitaria derivada
de Tráfico en el ámbito de la sanidad privada (UNESPA)
Carles Loran
> SPC (Subcomissió permanent de Catalunya de la Comissió de vigilància i arbitratge del
conveni d’UNESPA d’atenció als lesionats en accidents de trànsit)
Josep Cana
> Comissió de relacions laborals de Foment del Treball Nacional
Xavier Gibert
> Comissió per a la definició de paràmetres de la fórmula d'assignació pressupostària en
base poblacional. CatSalut
Rafael Barba, Carles Loran, Anna Riera
> Comissió per a la millora de la gestió de la incapacitat temporal. Departament de Salut
Josep Cana
> Aliança per a la seguretat del malalt. Departament de Salut
Boi Ruiz, Manel del Castillo
> Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
Boi Ruiz, Manel del Castillo, Joan M. Adserà
> Consell de la Professió Infermera de Catalunya
Pilar Gili, Dolors Llorens
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> Consells de Sector 2006
Estudis Sectorials i Estratègics
Anàlisi del sector hospitalari com a sector econòmic. Comparació i estudi amb altres sectors i països pel que fa a la despesa sanitària, valor afegit, recursos assistencials, etc... així
com l’aportació que fa a l’economia del país.
Estudi sobre l’aportació en valor afegit de la sanitat concertada a Catalunya. Comparativa
de dades econòmiques i assistencials de les diferents tipologies de proveïdors de serveis
assistencials.
Anàlisi econòmica del cost de l’aplicació de les mesures establertes en el VII conveni
col·lectiu de la XHUP i dels centres d’atenció primària concertats, tant pel que fa a centres d’aguts i d’atenció primària com de salut mental i sociosanitaris amb l’elaboració
dels informes per a l’estimació dels recursos necessaris en relació a l’estructura de costos
de cada sector per determinar l’increment d’ingressos per poder abordar el procés d’homologació.
Estudi sobre la complexitat assistencial de l’atenció sociosanitària i la repercussió que té
en la gestió: anàlisi conjunta de la informació assistencial a partir del Conjunt Mínim Bàsic
de Dades Sociosanitàries (CMBDSS).
Participació en la constitució del grup tècnic per a la millora de les condicions de treball
del personal del sector residencial de la gent gran en l’ajut al domicili, i participació en les
primeres reunions tècniques celebrades a finals de l’any 2006.
Anàlisi de l’esborrany del llibre III del Codi Civil de Catalunya, referent a la regulació de
persones jurídiques, associacions i fundacions privades.
Estudi de la situació jurídica plantejada per la pròrroga del Decret d'acreditació dels centres de la XHUP coincident amb el final de l'exercici.
Anàlisi de la proposta sobre un model de contracte entre els centres i els promotors d’assaigs clínics amb medicaments, promogut per la Direcció General de Recursos Sanitaris.
Estudi sobre la detecció de necessitats i mecanismes per al foment de la formació contínua dels professionals que presten servei d'atenció a l'usuari en el sector sanitari i social.
Estudi comparatiu dels programes electorals en matèria de sanitat i benestar social de
tots els partits polítics amb representació parlamentària que concorrien a les eleccions al
Parlament de Catalunya amb vista a afrontar la propera legislatura.

Sector d’Atenció especialitzada de malalts aguts-XHUP
Objectius principals assolits per iniciativa dels associats que presten serveis d’atenció especialitzada a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública:
Signatura del VII conveni col·lectiu de la XHUP.
Suport als costos derivats de l’aplicació del VII conveni col·lectiu de la XHUP mitjançant
les disposicions de l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya (10 d’octubre de
2006) i compromís d’incorporació final al sistema de contraprestació vigent.
Creació, per part del Departament de Salut, del Consell de la Professió Mèdica i Infermera
de Catalunya, per situar la relació amb els professionals en una via alternativa a la del sindicalisme i abordar les solucions a la manca de professionals, la proposta d’un model retributiu, el model de la participació dels professionals en l’organització i la seva carrera
professional.
Renovació de l’acord estatal amb UNESPA per assistir els lesionats en accidents de trànsit, amb vigència de dos anys.
Contribució mitjançant propostes i al·legacions a les iniciatives del Departament de Salut
i el CatSalut:
> Aliança per a la seguretat dels pacients
> Desenvolupament dels Plans directors vigents
> Pla estratègic de reordenació de l’atenció especialitzada
> Desenvolupament del Mapa sanitari de Catalunya
> Projecte de la història clínica compartida

> Central de balanços
> Central de resultats
> Nou Decret de contractació
> Decret de sistemes de pagament

Joan Maria Adserà
Vocal President
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Consells de Sector 2006

Sector d’Atenció Sociosanitària
Objectius principals assolits a iniciativa dels associats que presten serveis d’atenció sociosanitària:

Rafael Barba
Vocal President

Procés d’homologació dels professionals del sector amb els de la xarxa de la XHUP, mitjançant un espai negociador propi i compartit amb salut mental.
Suport dels costos d’homologació garantits mitjançant les disposicions de l’acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya (10 d’octubre de 2006) amb compromís d’incorporació al sistema de contraprestació vigent.
Possibilitar la incorporació dels centres a la pòlissa tripartida de responsabilitat civil del
CatSalut.
Contribució mitjançant posicions constructives a les iniciatives del Departament de Salut
i el CatSalut:
> PRODEP.
> Pla director sociosanitari.
> Incorporació del sector sociosanitari a la Central de balanços.
> Comissió tècnica sociosanitària del CatSalut.
> Aplicació del decret 92/2002, pel qual s'estableixen la tipologia i les condicions
funcionals dels centres i serveis sociosanitaris i se'n fixen les normes d'autorització.
Determinació objectiva dels costos de les entitats prestadores de serveis d’atenció sociosanitària.

Sector d’atenció a la salut mental
Objectius principals assolits a iniciativa dels associats que presten serveis d’atenció a la salut mental.
Procés d’homologació dels professionals del sector amb els de la xarxa de la XHUP, mitjançant un espai negociador propi i compartit amb el sociosanitari.
Suport als costos d’aplicació dels acords laborals mitjançant l’acord del Govern de la
Generalitat de Catalunya (10 d’octubre de 2006) amb la integració final en el sistema de
contraprestació vigent.
Incorporació de totes les entitats de salut mental a la pòlissa tripartita de responsabilitat
civil del CatSalut.
Increment de les places de formació de residents a les unitats docents de les entitats associades.
Posada en marxa d’un projecte d’elaboració d’indicadors de benchmarking per a entitats
de salut mental.
Contribució, mitjançant posicions i al·legacions, a les iniciatives del Departament de Salut
i del CatSalut:
> Pla director de Salut Mental i Addiccions.
> Comissió Assessora del Pla d’atenció integral a les persones amb problemes de
salut mental de Catalunya (Pla interdepartamental de salut mental).
> Comissió d’assessorament i supervisió de les persones jurídiques sense ànim de
lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d’incapacitats.
> Programa Salut i Escola.
Joan Orrit
Vocal President
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> Decret pel qual s’estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i
serveis de salut mental i d’atenció a les toxicomanies.

Consells de Sector 2006

Sector de serveis de diagnòstic, terapèutics i clíniques
Principals objectius assolits a iniciativa dels associats del sector de serveis de diagnòstic, terapèutics i clíniques:
Preservar un marc laboral propi en l’entorn del conveni d’establiments sanitaris d'hospitalització i assistència en l'àmbit de la sanitat privada.

Albert Tarrats
Vocal President

Dissenyar una acreditació associativa de qualitat, per al reconeixement de les bones
pràctiques de les entitats d’aquest sector.
Situar en el debat sanitari els avantatges de l’atenció sanitària privada.
Donar suport al compliment de la Llei orgànica de protecció de dades.
Contribució, mitjançant posicions i al·legacions, a les iniciatives del Departament de Salut
i del CatSalut.

Sector d’atenció primària
Principals objectius assolits a iniciativa dels associats que presten serveis d’atenció primària:
Signatura del VII conveni col·lectiu de la XHUP i l’aplicació a l’atenció primària gestionada des d’aquest àmbit.
Suport als costos d’aplicació dels acords laborals mitjançant les disposicions de l’acord del
Govern de la Generalitat de Catalunya (10 d’octubre de 2006) amb la integració en el sistema de contraprestació vigent.
Signatura de l’acord de col·laboració perquè s’apliqui la carrera professional del personal
d’infermeria d’atenció primària del serveis de l’ICS adscrits funcionalment a altres entitats
gestores.
Organització de la primera Jornada d’Innovació en Atenció Primària juntament amb el
Consorci Hospitalari de Catalunya. A partir de les diverses presentacions, es va posar de
manifest la capacitat del sector concertat de posar en marxa propostes innovadores en
l’atenció primària en el camp de la recerca, l’organització assistencial i els sistemes d’informació.
Contribució amb propostes i al·legacions a diverses iniciatives al Departament de Salut i
al CatSalut.
> Estudi comparatiu dels models d’atenció primària.
> Programa Salut i Escola.
> Implementació de la cita prèvia per Internet als CAP.
> Pla d’ordenació de l’atenció pediàtrica.
> Assignació pressupostària de la gestió de la prestació farmacèutica (DMA).
> Projecte i prova pilot de la implantació de la recepta electrònica.
> Prova pilot de la definició d’un conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)
d’atenció primària.

Helena Ris
Vocal President
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Sector d’atenció a la dependència
Principals objectius assolits a iniciativa dels associats que presten serveis d’atenció a la dependència.
Signatura de l’acord de col·laboració per a l’acolliment residencial en centres col·laboradors i concertats i l’atenció en centres de dia de gent gran 2006-2007.
Pedro Cano
Vocal President

Inici de les reunions del grup tècnic per analitzar la millora de condicions de treball del
personal que presta serveis en el sector residencial d’atenció a la gent gran previst en l’acord de col·laboració esmentat al punt anterior.
Compareixença parlamentària a la Comissió de política social del Parlament de Catalunya
per exposar els arguments de la posició de La Unió envers la proposta de Llei de serveis
socials de Catalunya.
Estudi dels costos del sector per avaluar l’adequació de les tarifes de la concertació i les
propostes del sistema de pagament i compra de serveis per part de l’Administració.
Modificació dels indicadors d’avaluació externa de la qualitat per a residències assistides
i centres de dia de gent gran.
Signatura de l’Acord Cívic per a una Barcelona Neta amb la regidoria de medi ambient de
l’Ajuntament de Barcelona.
Contribució mitjançant posicions constructives a les iniciatives del Departament de
Benestar i Família i les iniciatives legislatives de l’estat:
> Taula tècnica del programa de suport a l’acolliment residencial: taula d’estudi
de costos dels serveis de gent gran i taula d’avaluació de resultats.
> PRODEP.
> Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas con
dependencia.
> Projecte de llei de serveis socials de Catalunya.

> Cartera de Serveis
La Unió posa a l’abast de les entitats associades i també del sector de la salut i del sector
social l’experiència del seu equip de professionals i col·laboradors en diversos aspectes:

Servei de consulta, informació i assessorament
Assessorament d’organització, gestió assistencial i recerca
Assessorament econòmic, financer i patrimonial
Assessorament laboral i de recursos humans

Protecció de dades de caràcter personal
(en col·laboració amb Faura-Casas)
Codi Tipus
Adhesions al Codi tipus: 81
Assessorament en matèria de protecció de dades de caràcter personal: 8
Auditoria de les mesures de seguretat: 47
Assistència tecnicojuridica per fer front a les denúncies i conflictes derivats de l’aplicació de la Llei de protecció de dades.

12 – Anuari 2006

Cartera de Serveis

Prevenció de riscos laborals
(en col·laboració amb ICESE)
Entitats adherides: 7

Recerca
Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)
Entitats adherides: 13
> 49 assajos avaluats (36 promoguts per laboratoris, 13 per investigadors o per
projectes FIS (Fondo de Investigación Sanitaria)

Gabinet de gestió de cobraments
(en col·laboració amb GESCO)
Entitats adherides: 5

Serveis de telecomunicacions
(en col·laboració amb Sayós & Carrera )
Entitats adherides: 77

Gabinet de selecció de personal
Processos de selecció: 3
Consultes curriculars: 15

Consultoria
Plans Funcionals 1
Plans d’Empresa / Plans Estratègics 3
Plans de qualitat i acreditació sanitària 4*
(en col·laboració amb COMTEC*)

Formació
Posada en marxa d’Unió Consorci Formació amb el Consorci Hospitalari de Catalunya
per gestionar i proveir accions formatives en l’àmbit de la formació continuada.
Consolidació de la comissió paritària sectorial de Catalunya de formació continuada
del sector sanitat.
Activitat realitzada:
> Contracte programa sectorial (en col·laboració amb UCF)

• Cursos oberts: > 28 cursos > 461 alumnes > 584 h
• Cursos realitzats a les institucions: > 90 cursos > 1.546 alumnes > 2.171 h
• Cursos de teleformació: > 5 cursos > 193 alumnes > 220 h
> Cursos a mida: > 6
> Poyecto Barcelona: > 3 (promou l'intercanvi d'experiències internacionals)
> Acció complementària a la formació: > 1 (Estudi de detecció de les necessitats)
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> Comunicació
Actes institucionals amb rellevància pública
24/04/06-. Assemblea general ordinària. La cloenda va estar presidida per la
consellera de salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli. En aquest
marc i com a tancament del 30 aniversari de La Unió es va lliurar una distinció a diverses entitats de la societat civil catalana per la seva contribució al
model sanitari del nostre país. Les entitats premiades van ser: Institut Català
de la Salut; Federació de Mutualitats; Coordinadora catalana de fundacions;
Associació catalana de municipis i comarques; Federació de municipis;
Foment-FEPIME; esglèsia i ordes religiosos.
07/06/06-. Parlament de Catalunya: Compareixença del president de La Unió
i del vocal president del Consell de Sector d’Atenció a la Dependència davant
la Comissió de política social per tal de fer les aportacions de l’entitat respecte a la futura Llei de serveis socials de Catalunya.
Mes d’octubre-. Especial eleccions: presentació dels programes polítics i publicació d’un estudi comparatiu. La Unió va convidar totes les forces polítiques
representades al Parlament a explicar als associats el seu programa electoral
en matèria de sanitat i benestar social. Per part de CiU, van exposar les seves
propostes Josep Sancho i Irene Rigau; del PSC, Marina Geli; d’ERC, Josep-Lluís
Carod-Rovira i Manel Balcells i del PP, Josep Piqué. En aquests actes, es van
traslladar a tots els partits les propostes de La Unió per tal de contribuir a la
millora de la sanitat en vista a la pròxima legislatura.
19/12/06-. Assemblea general ordinària: En aquest marc, la consellera de salut de
la Generalitat de Catalunya, Marina Geli va inaugurar de la nova seu de La Unió.

Accions de premsa
17 comunicats de premsa, 4 rodes de premsa, 5 convocatòries de mitjans
més de 130 aparicions en mitjans escrits
12 aparicions en mitjans audiovisuals
8 articles d’opinió

Comunicació interna
Renovació pàgina web: www.uch.cat que es va consolidar com a instrument bàsic
de comunicació amb el sector en general i els associats en particular. Es van actualitzar els continguts, l’estructura i el disseny d’imatge. S’hi van afegir noves
prestacions: des de l’extranet, l’associat pot ampliar la informació de la seva entitat i també es va implementar un espai de publicació d’ofertes laborals. Visites
mensuals: 3.500.
El Missatger: el butlletí setmanal de La Unió es consolida com a eina de comunicació interna amb els associats.

Jornades organitzades més destacades
14/02/06: Presentació de la Llei de pressupostos, la Llei 28/2005 de mesures
sanitàries davant el tabaquisme i comentaris a diverses sentències i interpretacions de les comissions paritàries.
15/02/03: El finançament de la formació contínua, bonificacions i subvencions. La finalitat era donar a conèixer el Contracte programa sectorial de sanitat;
diferenciar els conceptes de finançament i bonificació de la formació i optimitzar
els recursos econòmics que ofereix la “Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo” (FEPE).
23/03/2006 Codi Tipus: III Seminari per debatre els aspectes problemàtics de la
protecció de dades. Adreçat a responsables d’admissions, facturació i altres àmbits administratius dels centres.
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27/03/06: Taula rodona: acreditació de centres d’atenció hospitalària. L’objectiu
era presentar el model i divulgar l’estat actual de l’acreditació hospitalària; compartir l’experiència de la utilització del model en un centre hospitalari i conèixer
opcions per afrontar el procés d’acreditació.
18/04/06 Codi Tipus: Taller en l’àmbit de la Salut Mental.
04/04/06: Presentació Unió Consorci Formació amb l’objectiu de donar a conèixer la iniciativa conjunta en matèria de formació de La Unió i el Consorci
Hospitalari de Catalunya (CHC).
18/05/06: Sessió informativa sobre el VII conveni col·lectiu de la xarxa hospitalària d’utilització pública i d’atenció primària. L’objectiu era donar a conèixer
els continguts del conveni.
31/05/06: Jornada d’innovació en atenció primària. (Organitzada per les entitats d’atenció primària associades al CHC i a La Unió). La finalitat era donar a
conèixer les experiències més innovadores posades en pràctica pel sector d’atenció primària concertat i buscar vies de millora per part dels diversos agents que hi
intervenen. El CHC i La Unió aglutinen el conjunt dels equips d’atenció primària
que constitueixen un 30% de la provisió pública.
07/06/06: Codi Tipus: Les responsabilitats derivades del no compliment de la
Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades. Amb l’objectiu de divulgar entre
els centres sanitaris la normativa vigent en aquesta matèria.
Juliol 2006: Reforma laboral. Amb la finalitat de divulgar de manera sistematitzada i pràctica les novetats i beneficis derivats del Decret llei que articulava les
millores en la contractació laboral i el mercat de treball pactades per les organitzacions patronals i sindicals en el conjunt de l’Estat.
06/10/06: L’estudi “Detecció de les necessitats i mecanismes per al foment de
la formació contínua dels professionals que presten serveis d’atenció a l’usuari en el sector sanitari i social”. Els objectius eren divulgar l’estudi realitzat per
La Unió i finançat pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya i el Fons
Social Europeu, per detectar les necessitats formatives dels professionals de les
unitats d’atenció a l’usuari; explicar les tècniques utilitzades i el treball de camp i
presentar les conclusions i el pla de formació de les UAUs (unitats d’atenció a
l’usuari).
26/10/06: Sessió informativa sobre la contractació en origen del personal
extracomunitari.
08/11/06: Codi Tipus IV Seminari per debatre els aspectes problemàtics de la
protecció de dades. Adreçat a responsables d’admissions, facturació i altres àmbits administratius dels centres.
15/11/06: La DPO (Direcció per Objectius), un pilar bàsic de la gestió moderna.
La finalitat era introduir els conceptes fonamentals i la metodologia de la DPO,
mostrar el seu ús pel que fa a les polítiques de R.H. i conèixer el BSC (balanced
score card) com a sistema que facilita passar de la planificació estratègica als resultats concrets.
13/12/07: Novetats i implicacions al reglament de serveis de prevenció (RD
604/2006). L’objectiu era conèixer les modificacions i novetats del RD 604/2006
i conèixer les implicacions que aquests canvis suposen als SPA (Servei de prevenció aliè)
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> Situació Econòmica
Informe auditoria

Situació econòmica

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2006
UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS

Pressupost
2006

Saldo el
31.12.06

Ingressos d'explotació
Ingressos per quotes dels centres associats
Ingressos per subvencions de formació
Altres ingressos d'explotació

882.774,00
882.774,00

1.330.351,22
904.844,40
425.506,82

Despeses d’explotació
Aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Despeses de personal
Dotació a l'amortització de l'immobilitzat
Serveis exteriors
Altres despeses de gestió

879.634,79
19.289,96
19.909,92
448.163,45
17.000,00
362.251,22
13.020,24

1.327.505,59
19.210,19
234.403,10
477.905,22
7.607,70
587.379,38
1.000,00

Dades en euros

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ

3.139,21

2.845,63

0,00
0,00

17.042,81
221,94

RESULTAT FINANCER
Ingressos extraordinaris
Despeses extraordinàries

0,00

16.820,87
6.536,01
20.461,34

RESULTAT EXTRAORDINARI

0,00

-13.925,33

3.139,21

5.741,17

Ingressos financers
Despeses financeres

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre societats
RESULTAT DE L'EXERCICI
Vots censats el 31 de desembre de 2006: 258
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4.205,22
3.139,21

1.535,95

