
INFORME DE LA DIRECCIÓ 
GENERAL 



Sistema	  d’informació	  patronal	  
OFICINA	  D’ATENCIÓ	  A	  L’	  ASSOCIAT	  

ÀMBIT	  CORPORATIU	  

Pla	  Estratègic	  2016-‐2020	  

Codi	  de	  Bon	  Govern	  

Reforçar	  la	  parNcipació	  dels	  associats:	  

Consells	  de	  sector,	  plenaris,	  Consells	  Tècnics	  Assessors	  
Òrgans	  de	  Govern	  UCH	  
Grups	  de	  Treball	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Jornades	  tècniques	  i	  de	  debat	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Jornada	  Associa>va	  

REFORÇAR EL PAPER I LA POSICIÓ DE LA UNIÓ 



Col·∙laborar	  acNvament	  en	  el	  manteniment	  del	  model	  sanitari	  i	  social	  de	  
Catalunya	  

A	  través	  de:	  
-‐  Dades	  i	  resultats	  
-‐  Professionals/gestors	  

Adreçat	  a:	  
-‐  Polí>cs	  i	  ciutadans	  
-‐  Mitjans	  de	  comunicació	  

Model	  basat	  en:	  

-‐  Model	  de	  separació	  finançament/Provisió	  
-‐  Contractació	  de	  serveis	  en	  base	  a	  resultats	  
-‐  Autonomia	  de	  ges>ó	  
-‐  Col·∙laboració	  publicoprivada	  

REFORÇAR EL PAPER I LA POSICIÓ DE LA UNIÓ 



REFORÇAR EL PAPER I LA POSICIÓ DE LA UNIÓ 

Línies	  de	  treball	  

Pla	  de	  comunicació	  (conjunt)	  defensa	  del	  model	  sanitari	  i	  social	  
	  -‐	  creació	  d’un	  Comitè	  de	  direcció	  conjunt	  
	  -‐	  definició	  del	  missatge	  
	  -‐	  definició	  de	  públic	  
	  -‐	  mesures	  a	  implantar:	  	  

Celebració	  25è	  aniversari	  de	  la	  LOSC	  
	  -‐	  actes	  acadèmics	  2015-‐2016	  amb	  ESADE	  (anàlisi	  i	  reflexió)	  
	  -‐	  actes	  de	  divulgació	  i	  difusió	  

Grup	  de	  treball	  d’ordenació	  de	  l’acNvitat	  privada	  en	  els	  centres	  SISCAT	  

Aliances	  amb	  altres	  patronals	  i	  insNtucions	  

Augment	  de	  presencia	  internacional	  

Negociació	  
col·∙lecNva	  

Recuperar	  conveni	  de	  sector	  
Iniciar	  recuperació	  dels	  salaris	  
Sostenibilitat	  ins>tucions	  

-‐	  Informació	  /	  difusió	  
-‐	  comunicació	  
-‐	  màrque>ng	  



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014  
ACTUACIONS DESTACADES 

 





Sectors	  d’acNvitat	  en	  què	  operen	  les	  enNtats	  associades	  
	  













MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014  
ACTUACIONS INTERNES DESTACADES 

 





- Reunions	  amb	  directors	  de	  mitjans	  	  
	  	  
• 	  Màrius	  Carol,	  director	  de	  La	  Vanguardia	  
• 	  Félix	  Riera,	  director	  de	  Catalunya	  Ràdio	  	  
• 	  Eugeni	  Sallent,	  director	  de	  TV3	  
• 	  Jordi	  Sacristán,	  delegat	  de	  El	  Economista	  

-‐ 7	  arNcles	  d’opinió	  i	  es	  mantenen	  les	  aparicions	  	  
en	  premsa.	  	  
	  
-‐	  REFERENT,	  Papers	  de	  la	  Fundació	  Unió.	  Reptes	  actuals:	  sostenibilitat,	  eficàcia	  i	  qualitat	  
	  
-‐	  Sessió	  formaNva	  per	  periodistes	  sobre	  l’esforç	  del	  sistema	  sanitari	  català	  i	  les	  relacions	  laborals	  
	  

- S’ha consolidat el web i l’Extranet - S’ha consolidat Apunts, el blog de La Unió i @uchcat 

          - Seguidors 560  
            - Retransmissions en directe 14 



INTERVENCIÓ DELS  
VOCALS-PRESIDENTS 



ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  Primària	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  Especialitzada	  d’Aguts	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  Sociosanitària	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  a	  la	  Salut	  Mental	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Ac>vitat	  Privada	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  a	  la	  Dependència	  

CONSELLS DE SECTOR 

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Aliances	  Estratègiques	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  PRIMÀRIA	  

•  Unificació	  del	  CS	  d’AP	  de	  La	  Unió	  amb	  la	  Comissió	  d’AP	  del	  CSSC,	  creant-‐se	  la	  
Comissió	  del	  Sector	  d’AP	  conjunta.	  Canvi	  de	  vocal-‐president:	  Lluís	  Colomés.	  

•  Contribució	  nou	  sistema	  de	  pagament.	  
•  Par>cipació	  en	  el	  grup	  de	  treball	  del	  model	  d’assignació	  de	  la	  DMA	  de	  farmàcia	  

d’atenció	  primària	  2015	  i	  el	  model	  de	  coresponsabilització.	  
•  Programa	  d’harmonització	  farmacoterapèu>ca	  de	  medicaments	  en	  l’àmbit	  

d’atenció	  primària.	  	  
•  Projecte	  de	  decret	  d’acreditació	  dels	  equips	  d’atenció	  primària	  
•  Projecte	  de	  Benchmarking	  de	  La	  Unió.	  
•  Preparació	  de	  la	  VI	  Jornada	  d’Innovació	  en	  Atenció	  Primària.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  PRIMÀRIA	  

	  

Píndoles	  de	  coneixement	  	  	  
	  

•  Posada	  en	  marxa	  de	  la	  Dermatoscòpia,	  en	  l’àmbit	  de	  l’atenció	  primària	  de	  SAGESSA.,	  a	  càrrec	  de	  Lluís	  
Colomés,	  director	  d’atenció	  primària.	  

•  Espai	  interconsulta:	  millorant	  la	  integració	  entre	  nivells,	  a	  càrrec	  de	  Montse	  Ureña,	  directora	  d'Àmbit	  
d'Atenció	  Primària	  i	  Salut	  Mental	  del	  Consorci	  Sanitari	  de	  Terrassa.	  

•  Experiència	  prova	  pilot	  acreditació	  2014	  de	  Mútua	  Terrassa,	  a	  càrrec	  de	  Toni	  Roselló,	  cap	  de	  
planificació.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  
	  

•  Estat	  de	  la	  posada	  en	  marxa	  del	  procés	  d’acreditació	  d’Equips	  d’Atenció	  Primària	  (EAP),	  a	  càrrec	  de	  
Josep	  Davins,	  subdirector	  general	  de	  Serveis	  Sanitaris	  del	  Departament	  de	  Salut.	  

•  Oportunitats	  de	  par>cipació	  de	  les	  organitzacions	  de	  l’entorn	  TIC,	  Salut	  i	  Social	  en	  el	  nou	  marc	  de	  
finançament	  Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia	  Mila,	  project	  managener	  de	  la	  Fundació	  TICSalut.	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  ESPECIALITZADA	  
D’AGUTS	  

•  Nou	  sistema	  de	  pagament	  del	  CatSalut	  en	  l’àmbit	  de	  la	  contraprestació	  de	  
l’atenció	  hospitalària.	  

•  Llistes	  d’espera	  del	  CatSalut	  
•  Model	  d’assignació	  de	  la	  DMA	  de	  la	  MHDA	  2014	  i	  facturació	  per	  tarifes.	  
•  Par>cipació	  en	  el	  grup	  de	  treball	  de	  l’abordatge	  de	  la	  ges>ó	  del	  	  tractament	  de	  

l’hepa>>s	  C	  del	  CatSalut	  
•  Contractació	  de	  la	  diàlisi	  peritoneal	  als	  centres	  del	  SISCAT.	  
•  Conveni	  d’assistència	  derivada	  d’accidents	  de	  trànsit	  UNESPA	  2014.	  
•  Con>nuïtat	  al	  projecte	  de	  Benchmarking	  de	  La	  Unió	  
•  Seguiment	  de	  l’Informe	  de	  la	  Central	  de	  Resultats	  i	  Central	  de	  Balanços.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  ESPECIALITZADA	  D’AGUTS	  

	  
Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  	  

•  Contractes	  de	   ges>ó	  en	  el	   Consorci	   Sanitari	   de	   l’Anoia	   a	   càrrec	  del	   gerent,	  Ferran	  Garcia	   i	   del	   cap	  del	   Servei	   de	  Cirurgia,	  
Xavier	  Feliu.	  

•  Model	  quirúrgic	  integral	  amb	  adaptació	  a	  una	  demanda	  variable,	  a	  càrrec	  d’Àngels	  Martos,	  de	  l’Hospital	  Sagrat	  Cor.	  
•  Presentació	  de	  LACOCO	  MÈDIC,	  consultoria	  execu>va	  de	  comunicació	  corpora>va	  i	  màrque>ng	  mèdic,	  a	  càrrec	  de	  Pep	  Sant,	  

director	  d’Innovació	  i	  consultor	  estratègic	  i	  Xavier	  Benet,	  director	  crea>u	  i	  consultor	  estratègic.	  
•  Presentació	  de	   la	  Unitat	  Materno	   Infan>l	  Alt	  Urgell,	   a	   càrrec	  del	  director	  gerent	  de	   la	  FSH,	   	   Joan	  AlNmiras	   i	   del	   	  director	  

assistencial	  de	  la	  Unitat,	  Jordi	  Fàbrega.	  
•  Presentació	   del	   projecte	   d’Analgèsia	   invasiva	   domiciliària	   en	   CMA,	   de	   la	   Fundació	   Sanitària	   de	  Mollet,	   a	   càrrec	   de	  David	  

Baulenas,	  director	  mèdic	  i	  Núria	  Isach,	  cap	  del	  Servei	  d’Anestèsia	  i	  Bloc	  Quirúrgic.	  
•  Aplicació	   mòbil	   per	   millorar	   la	   informació	   al	   ciutadà,	   a	   càrrec	   de	   Rafael	   Lledó,	   director	   general	   de	   la	   Fundació	   Privada	  

Hospital	  Asil	  de	  Granollers	  i	  Anna	  Benavent,	  directora	  d’organització	  i	  sistemes	  d’informació.	  
•  Projecte	  de	  l’Atenció	  Primària	  de	  Salut	  de	  SAGESSA,	  a	  càrrec	  de	  Lluís	  Colomés,	  director	  d’atenció	  primària	  de	  l’en>tat.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Clàusula	  de	  crònics,	  plantejaments	  i	  propostes.	  Objec>us	  de	  la	  part	  variable	  2014:	  canvis	  i	  mo>us	  dels	  mateixos	  en	  relació	  a	  
la	  proposta	  2013.	  Ambdues	  presentacions	  a	  càrrec	  d’Àlex	  Guarga,	   gerent	  de	  Planificació,	  Compra	   i	  Avaluació	  de	   l’Àrea	  de	  
Serveis	  i	  Qualitat	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  

•  Presentació	   del	   projecte	   Avaluació	   de	   Tecnologies	   Sanitàries	   (ATS)	   del	   Parc	   Sanitari	   Sant	   Joan	   de	   Déu,	   a	   càrrec	   CrisNna	  
Garcia,	  directora	  general	  de	  l’Hospital	  General	  del	  Parc	  Sanitari	  Sant	  Joan	  de	  Déu	  i	  Laura	  Sampietro,	  subdirectora	  d’Innovació	  
de	  l’Hospital	  Clínic	  de	  Barcelona.	  

•  Presentació	  de	   l’estudi	  de	   la	  Central	  de	  Balanços	  2013,	  per	  Anna	  Roman,	  responsable	  de	   la	  Central	  de	  Balanços	  del	  Servei	  
Català	  de	  la	  Salut	  

•  Presentació	  sobre	  la	  qualitat	  de	  les	  dades	  del	  Registre	  de	  les	   llistes	  d’espera	  en	  atenció	  hospitalària,	  a	  càrrec	  de	  Joan	  Lluís	  
Piqué,	  gerent	  d’Atenció	  Ciutadana	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  SOCIOSANITÀRIA	  

•  Propostes	  sobre	  un	  nou	  model	  de	  pagament	  de	  la	  mitja	  estada	  que	  es	  
desglossa	  en	  convalescència,	  subaguts	  i	  postaguts.	  	  

•  Inici	  de	  treballs	  per	  al	  desenvolupament	  d’eines	  per	  al	  CMBD	  sociosanitari	  i	  
sistema	  de	  classificació	  de	  la	  complexitat	  

•  Inici	  de	  l’estudi	  de	  costos	  de	  convalescència	  per	  a	  traslladar	  propostes	  per	  a	  
estructurar	  al	  nou	  model	  de	  pagament	  de	  l’atenció	  sociosanitària	  

•  Actuacions	  per	  assolir	  el	  pagament	  del	  Mòdul	  Social	  en	  les	  tarifes	  
sociosanitàries.	  

•  Par>cipació	  en	  la	  Central	  de	  Resultats	  i	  Central	  de	  Balanços	  
•  S’han	  compar>t	  experiències	  de	  les	  en>tats	  associades.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  
SOCIOSANITÀRIA	  

	  Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  

•  Presentació	  del	  projecte	  d’Anàlisi	  i	  Implementació	  d’un	  Sistema	  de	  Prevenció	  i	  Resolució	  de	  
Conflictes	  dins	  dels	  Centres	  Sociosanitaris,	  a	  càrrec	  de	  M.	  Rosa	  Heras	  i	  Montserrat	  
Monereo,	  	  mediadores	  de	  la	  Societat	  Catalana	  de	  Mediació.	  

•  Presentació	  de	  LACOCOMEDIC,	  empresa	  de	  consultoria	  execu>va	  en	  comunicació	  
corpora>va	  i	  màrque>ng,	  especialitzada	  en	  el	  sector	  mèdic,	  a	  càrrec	  d’Anna	  Sant,	  directora	  
general	  i	  Xavier	  Benet,	  director	  crea>u.	  
	  

Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Presentació	  de	  l’Estudi	  de	  la	  Central	  de	  Balanços	  2013,	  per	  Anna	  Roman,	  responsable	  de	  la	  
Central	  de	  Balanços	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  	  

•  Presentació	  del	  Pla	  Interdepartamental	  d’Atenció	  i	  Interacció	  Social	  i	  Sociosanitària	  (PIASS),	  a	  
càrrec	  del	  seu	  director,	  Albert	  Ledesma.	  

•  Presentació	  conjunta	  al	  Consell	  d’Atenció	  de	  la	  Dependència	  i	  del	  Sociosanitari	  sobre	  el	  nou	  
marc	  de	  finançament	  europeu	  per	  al	  desenvolupament	  de	  projectes	  de	  recerca	  i	  innovació,	  
en	  el	  marc	  d’Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia-‐Mila,	  project	  manager	  de	  TIC-‐Salut.	  	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  DEPENDÈNCIA	  

•  Contribució	  per	  a	  assolir	  la	  reac>vació	  de	  les	  Prestacions	  econòmiques	  vinculades	  (PEV),	  
suspeses	  el	  2013.	  

•  Acord	  per	  impulsar	  la	  millora	  de	  la	  contractació	  pública	  de	  serveis	  d’atenció	  a	  les	  persones.	  
•  Anàlisi	  del	  deute	  de	  les	  en>tats	  associades	  a	  La	  Unió	  amb	  l’ICASS	  
•  Elaboració	  de	  la	  Guia	  de	  prevenció	  de	  la	  violència	  i	  de	  l’assetjament	  al	  centre	  de	  treball	  a	  les	  

ins>tucions	  socials	  
•  Aportacions	  tècniques	  per	  a	  millorar	  les	  condicions	  de	  les	  pròrrogues	  dels	  concerts	  2014	  i	  

canvi	  en	  els	  nous	  contractes	  
•  Contribució	  a	  la	  creació	  del	  Consell	  de	  Discapacitat	  de	  Catalunya	  (CODISCAT)	  
•  Mesures	  acordades	  amb	  el	  sector	  de	  la	  gent	  gran	  per	  assegurar	  la	  sostenibilitat	  del	  sector:	  

•  Implementació	  d’un	  protocol	  d’actuacions	  per	  garan>r	  el	  compliment	  de	  les	  obligacions	  
econòmiques	  dels	  usuaris	  

•  Priorització	  dels	  pagaments	  dels	  serveis	  d’atenció	  diürna	  i	  residencial	  i	  de	  la	  PEV	  
•  Racionalització	  de	  mecanismes	  de	  subministrament	  del	  material	  farmacèu>c	  als	  centres	  

residencials	  de	  gent	  gran.	  
•  Consolidació	  de	  la	  xarxa	  pública	  de	  serveis	  socials	  especialitzats	  

ACTIVITATS	  



	  
Píndoles	  de	  coneixement	  	  	  

•  Presentació	   del	   concepte	   de	   Formació	   Professional	   Dual,	   a	   càrrec	   d’Héctor	   Cantero,	  
Secretaria	  tècnica	  de	  Recursos	  Humans	  i	  Relacions	  Laborals	  de	  La	  Unió.	  

•  Presentació	  de	  la	  Guia	  de	  prevenció	  de	  la	  violència	  i	  de	  l’assetjament	  al	  centre	  de	  treball	  en	  
ins>tucions	   socials,	   a	   càrrec	   de	   M.	   José	   Casellas,	   responsable	   de	   Prevenció	   de	   Sanitas	  
Residencial	   i	   Héctor	   Cantero,	   de	   la	   Secretaria	   Tècnica	   de	   Recursos	   Humans	   i	   Relacions	  
Laborals	  de	  La	  Unió	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  

•  Presentació	   del	   Pla	   Interdepartamental	   d’Atenció	   i	   Interacció	   Social	   i	   Sanitària	   (PIAISS),	   a	  
càrrec	  del	  seu	  director	  Albert	  Ledesma.	  

•  La	  inspecció	  de	  Serveis	  Socials	  en	  el	  context	  actual,	  a	  càrrec	  d’Àngel	  Díaz,	  coordinador	  de	  la	  
Inspecció	  en	  l’àmbit	  de	  la	  gent	  gran,	  del	  Departament	  de	  Benestar	  Social	  i	  Família.	  

•  Presentació	  conjunta	  al	  Consell	  d’Atenció	  de	  la	  Dependència	  i	  del	  Sociosanitari	  sobre	  el	  nou	  
marc	  de	  finançament	  europeu	  per	  al	  desenvolupament	  de	  projectes	  de	  recerca	   i	   innovació,	  
en	  el	  marc	  d’Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia-‐Mila,	  project	  manager	  de	  TIC-‐Salut.	  

	  	  

Subgrup	  de	  la	  Discapacitat	  Intel·∙lectual	  

Anàlisi	  dels	  serveis	  per	  a	  persones	  amb	  discapacitat	  Intel·∙lectual	  al	  llarg	  de	  la	  seva	  vida:	  
organismes,	  enNtats,	  programes	  i	  equips,	  des	  de	  la	  infància	  fins	  a	  la	  vellesa.	  

CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  DEPENDÈNCIA	  



SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  SALUT	  MENTAL	  

•  Par>cipació	  en	  el	  desenvolupament,	  en	  tots	  els	  àmbits,	  del	  Pla	  Integral	  de	  Salut	  
Mental	  

•  Projecte	  Es>gma	  d’Obertament.	  	  
•  Revisió	  de	  la	  problemà>ca	  vinculada	  al	  Codi	  Risc	  Suïcidi	  del	  CatSalut.	  
•  Debat	  sobre	  les	  implicacions	  per	  a	  la	  salut	  mental	  de	  la	  Reforma	  del	  Codi	  penal	  
•  Estudi	  sobre	  el	  risc	  de	  cronicitat	  en	  salut	  mental	  infan>l	  i	  juvenil	  
•  Con>nuïtat	  del	  projecte	  de	  benchmarking	  de	  salut	  mental,	  focalitzat	  en	  l’anàlisi	  

de:	  
–  Àmbit	  de	  ges>ó:	  indicadors	  generals	  
–  Àmbit	  assistencial:	  depressió	  Major	  i	  Trastorn	  Sever	  (TSM)	  

•  IV	  Jornada	  de	  Salut	  Mental.	  

ACTIVITATS	  



SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  SALUT	  MENTAL	  

	  

Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  

•  Pla	   Integral	   (interdepartamental)	   de	   Salut	   Mental.	   Presentació	   de	   la	   línia	  
estratègica	   “Desplegament	   d’un	  model	   de	   suport	   a	   l’habitatge	   integral	   en	   salut	  
mental”.	  Enric	  Arqués,	  president	  de	  Fòrum	  Salut	  Mental.	  

•  Presentació	  de	  la	  línia	  estratègica	  infanto-‐juvenil	  del	  Pla	  Integral	  de	  Salut	  Mental,	  
a	  càrrec	  de	  Carme	  Grifoll,	  directora	  de	  la	  Fundació	  Nou	  Barris.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Presentació	  pacient	  crònic	  i	  pacient	  complex	  de	  salut	  mental,	  a	  càrrec	  de	  Pere	  
Bonet,	  president	  del	  Consell	  Assessor	  de	  Salut	  Mental	  i	  addiccions.	  



SECTOR	  DE	  SERVEIS	  D’ACTIVITAT	  PRIVADA	  

•  Contribució	  al	  plantejament,	  propostes	  i	  signatura	  del	  conveni	  d’UNESPA	  per	  a	  
accidents	  de	  trànsit.	  

•  Realització	  de	  l’Estudi	  sobre	  Aliances	  Estratègiques	  i	  Col·∙laboració	  
Publicoprivada	  

•  Aportacions	  al	  Decret	  hipoacúsia	  per	  a	  la	  implementació	  del	  cribratge	  audi>u	  
universal	  de	  la	  xarxa	  privada.	  

•  Actuacions	  en	  defensa	  de	  l’exempció	  de	  l’IVA	  d’atenció	  quirúrgica.	  
•  Organització	  de	  la	  II	  Jornada	  del	  Consell	  d’Ac>vitat	  privada	  

ACTIVITATS	  

PÍNDOLES	  DE	  CONEIXEMENT	  I	  VISITES	  D’EXPERTS	   Van	  començar	  a	  
inicis	  del	  2015	  



SECTOR	  DE	  SERVEIS	  D’ALIANCES	  ESTRATÈGIQUES	  

•  Estudi	  sobre	  Aliances	  Estratègiques	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Col·∙laboració	  Publicoprivada	  	  
	  	  	  	  	  	  conjuntament	  amb	  el	  CS	  d’Ac>vitat	  Privada.	  
	  
•  Inici	  organització	  Jornada	  d’aliances	  estratègiques.	  
•  Inici	  del	  treball	  per	  al	  desenvolupament	  del	  document	  ”Marc	  de	  

referència	  per	  l’establiment	  d’aliances	  estratègiques”	  com	  a	  guia	  
metodològica	  per	  a	  l’establiment	  d’aliances	  estratègiques.	  

ACTIVITATS	  

PÍNDOLES	  DE	  CONEIXEMENT	  I	  VISITES	  D’EXPERTS	  



    INFORME DE LA GESTIÓ 
ECONÒMICOFINANCIERA 2014 



TANCAMENT EXERCICI ECONÒMIC 2014 

UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS Realitzat Pressupost Realitzat 
Dades en euros 2013 2014 2014

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 1.297.417 1.300.560 1.302.322

Quotes entitats membres de la Unió 1.287.432 1.285.560 1.286.322
Ingressos per serveis diversos                    9.986 15.000 16.000
   
DESPESES D'EXPLOTACIÓ 1.297.370 1.299.098 1.298.026

Aprovisionaments i treballs realitzats altres empreses 40.677 44.180 39.937

Despeses de personal 869.158 893.610 902.278

Serveis exteriors i altres despeses d'explotació 375.840 350.229 344.784

Amortització de l'immobilitzat 11.696 11.080 11.026

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 47 1.462 4.296
Resultat Financer 10.197 2.546
RESULTAT DE L'EXERCICI ABANS D'IMPOSTOS 10.244 1.462 6.842
Impost de societats 2.549 637
RESULTAT DE L'EXERCICI 7.695 1.462 6.206

PREU / VOT 1.418 1.418 1.418
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ACTIU	   PATRIMONI	  NET	  I	  PASSIU	  

Balanç	  de	  situació	  a	  31/12/2014	  

Disponible	   Realitzable	   Ac>u	  fix	   Passiu	  corrent	   Passiu	  no	  corrent	   Patrimoni	  net	  





     MODIFICACIÓ DEL CODI DE 
PAUTES I CONDUCTES (CODI DE 
BON GOVERN), APROVACIÓ, SI 
S’ESCAU 

 



MODIFICACIÓ	  DEL	  CODI	  DE	  PAUTES	  I	  CONDUCTES	  DE	  LA	  UNIÓ	  
ObjecNu	  

1.  Revisió	  i	  actualització	  del	  Codi	  aprovat	  el	  desembre	  de	  2000	  

2.  Millorar	  les	  polí>ques	  de	  transparència	  

3.  Preveure	  mecanismes	  per	  ges>onar	  adequadament	  els	  conflictes	  d’interessos	  

4.  Creació	  del	  Consell	  de	  Bones	  Pràc>ques	  per	  monitoritzar	  el	  bon	  govern	  de	  l’en>tat	  



CANVIS	  ESTRUCTURALS	  DEL	  CODI	  

1.  Nova	  denominació:	  CODI	  DE	  BON	  GOVERN	  

2.  Preàmbul:	  

a)  Estatuts	  de	  La	  Unió	  (2011)	  
b)  Missió	  i	  Valors	  (Pla	  Estratègic	  vigent)	  
	  

3.  Mantenint	  la	  estructura	  per	  apartats,	  tot	  i	  reordenant-‐los	  

CAP.	  1.	  PRINCIPIS	  GENERALS	  

•  Democràcia,	  par>cipació	  voluntària	  i	  respecte	  a	  la	  diversitat	  (pluralisme)	  

•  Coherència,	  objec>vitat	  i	  compromís	  amb	  la	  missió	  

•  Honestedat,	  l'èNca	  i	  bon	  govern	  (transparència	  i	  reNment	  de	  comptes	  –	  RSC)	  



CAP.	  2.	  DE	  LA	  PERTINENÇA	  A	  LA	  UNIÓ	  

•  Respectar	  els	  drets	  i	  deures	  de	  les	  en>tats	  associades	  (par>cipació,	  pluralisme,	  

publicitat	  i	  transparència	  dels	  acords)	  

•  Ús	  adequat	  de	  la	  informació	  lliurada	  per	  associats	  (confidencialitat	  quan	  escaigui	  

i	  difusió	  no	  lesiva)	  

•  No	  incompa>bilitat	  d’afiliació	  

•  Principi	  de	  representaNvitat	  patronal	  (comunicar	  voluntat	  contrària)	  

CAP.	  3.	  DE	  LA	  RELACIÓ	  ENTRE	  ELS	  ASSOCIATS	  

•  Tracte	  digne	  

•  No	  trasllat	  a	  La	  Unió	  dels	  Conflictes	  entre	  els	  associats	  



CAP.	  4.	  DELS	  ÒRGANS	  DE	  GOVERN	  

•  Promoció	  bon	  govern.	  Principi	  de	  legalitat	  i	  de	  jerarquia.	  

•  OG	  responsables	  d’assumir:	  

o  Direcció	  estratègica	  de	  l’enNtat	  /	  informació	  associats	  /promoure	  
parNcipació	  en	  vida	  associaNva.	  

o  Control	  de	  la	  gesNó	  (eficàcia	  /	  l’eficiència	  /	  compliment	  de	  la	  legalitat)	  
o  ReNment	  de	  comptes	  /	  políNca	  de	  comunicació.	  	  

•  Relacions	  amb	  el	  sector	  i	  l’Administració	  basades	  en	  la	  recerca	  responsable	  de	  

l’acord,	  via	  diàleg	  i	  rigor	  tècnic.	  	  

•  Administrar	  el	  patrimoni	  op>mitzant	  els	  recursos	  i	  generant-‐ne	  de	  propis.	  

•  Pressupostos	  elaborats	  i	  ges>onats	  amb	  transparència,	  publicitat,	  legalitat	  i	  

sostenibilitat.	  	  

•  Procediments	  de	  selecció	  de	  proveïdors	  (igualtat	  /	  proporcionalitat	  /	  

objec>vitat	  /	  independència	  /	  qualitat	  i	  cost).	  No	  afavorir-‐los	  davant	  associats.	  



CAP.	  5.	  DELS	  MEMBRES	  DELS	  ÒRGANS	  DE	  GOVERN	  
•  Exercici	  del	  càrrec	  com	  un	  servei.	  

•  Professionalitat	  i	  lleialtat	  en	  l’exercici.	  Deure:	  

o  d’informar-‐se	  i	  preparar	  reunions	  

o  assisNr-‐hi	  i	  parNcipar	  
o  realitzar	  les	  encomanes	  rebudes	  

•  Deure	  de	  reserva	  /	  d’explicitar	  els	  conflictes	  d’interessos	  (abstenint-‐se,	  si	  cal)	  

•  Criteris	  de	  nomenament	  als	  òrgans	  de	  govern:	  objec>vitat	  /imparcialitat	  /	  respecte	  als	  

estatuts	  /	  diversitat	  /	  transversalitat.	  

•  Concurrència	  de	  càrrecs	  direcNus	  o	  de	  representació	  en	  enNtats	  del	  mateix	  àmbit	  

(comunicar-‐la	  i	  necessària	  declaració	  de	  compaNbilitat	  -‐	  Consell	  de	  Bones	  PràcNques)	  

•  Càrrecs	  no	  retribuïts	  (llevat	  previsió	  estatuts)	  

•  Condemna	  penal:	  posar	  el	  càrrec	  a	  disposició	  i	  el	  Consell	  de	  Bones	  PràcNques	  

informarà	  a	  la	  JD	  sobre	  l’acceptació	  o	  no	  de	  la	  renúncia.	  



DISPOSICIONS	  FINALS	  

•  La	  Junta	  Direc>va	  vetllarà	  el	  compliment	  /	  la	  vigència	  /	  la	  supervisió	  /	  la	  promoció	  codi	  i	  

interpretar-‐lo.	  

•  JD	  podrà	  nomenar	  Consell	  de	  Bones	  PràcNques	  (president,	  vicepresident	  primer,	  un	  

vocal,	  un	  membre	  del	  Comitè	  ExecuNu,	  un	  vocal-‐president,	  un	  membre	  del	  Fòrum	  

d’Associats	  Col·∙laboradors	  i	  un	  membre	  del	  Consell	  ConsulNu.	  També	  assisNrà	  la	  DG.	  

•  Atribucions:	  

a)  L’establiment	  i	  implantació	  de	  mecanismes	  d’autoavaluació	  dels	  òrgans	  de	  

govern.	  

b)  Formular	  propostes	  d’actuació.	  

c)  Formular	  propostes	  de	  modificació.	  

d)  Informes	  a	  la	  Junta	  DirecNva	  per	  conflictes	  derivats	  del	  compliment.	  

e)  Conèixer	  les	  situacions	  de	  concurrència	  de	  càrrecs	  i	  autoritzar-‐les	  quan	  calgui.	  
f)  Emetre	  un	  informe	  sobre	  les	  condemnes	  penals.	  



  MOVIMENT D’ASSOCIATS 
 



MOVIMENT	  D’ASSOCIATS	  ENTRE	  GENER	  I	  MAIG	  DE	  2015	  

 
Altes associats individuals 
 

- 

Baixes associats individuals 
 
ü  Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació 

Guttmann (baixa tècnica per fusió) 
ü  Germanes Hospitalàries. Centre Psicopedagògic Ntra. 

Sra. de Montserrat 
ü  Grup Corachan 
ü  Ortex, SL 
ü  Serveis Auxiliars a la Sanitat, AIE 
 

BALANÇ DE VOTS: -5 

  

Altes 
  
d’associats col·laboradors 

  
  ü    

  
   ACCENTURE 

  
Baixes d’associats col·laboradors 

  
  

      

 Servicios, Personas y Salud, SL (BEPERS) 

  
    

Nombre d’associats actual: 
Associats individuals 

            115 
  Associats col·laboradors 
                 19 

ü    
 ARAMARK ü    


