
Fundació Althaia 

19 de gener de 2017. Seu de La Unió 

Jornada Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC) 

La RSC, una eina estratègica de millora al 
servei dels objectius estratègics i reputacionals 



Ø  Som una fundació privada sense ànim de lucre i amb vocació de servei 
públic. 

 
 
Ø  Junta de Patronat: 15 membres designats per, 

La Fundació 

•  Comitè	Execu-u	

Ø  1781 professionals (PPE) 



Línies de servei 

Atenció especialitzada 

Atenció primària 

Atenció a la dependència 

Atenció a la salut mental 

Atenció mutual privada i de l‘esport 

Ingressos 

Ingressos d’explotació 2016: 155,7 M€ 



Per què el portal de la Transparència d’Althaia 

Ø  Althaia aposta per la transparència i la confiança en la nostra organització (Missió, valors, Pla 
Estratègic, Codi Ètic, Codi de Bon Govern) 

 
 
Ø  És un nou canal perquè el conjunt de la ciutadania ens conegui millor, ens ajuda a ser més 

propers. Garanteix el dret d’accés a la informació pública. 
 
 
Ø  Aquest portal permet retre comptes, i seguir gestionant la nostra institució en la millora 

contínua 
 
 
Ø  Compleix amb la demanda de la societat. 
 
 
Ø  Compleix amb la legislació vigent.  
 
	
	
																											



Com es va fer 

Ø  Treball tècnic impulsat per l’equip directiu. 
 
Ø  Treball conjunt de l’Equip directiu, el Comitè Executiu, amb suport extern. 
 
Ø  El Portal va aprovar per unanimitat a la Junta de Patronat el 17 de juny de 2015.  
 
Ø  L’1 de juliol de 2015 la Fundació Althaia fa públic el seu Portal de la Transparència en 

el marc dels seu compromís de retre comptes a la ciutadania d’una forma pública. 

Ø  El portal és una eina dinàmica que s’ha d’anar desenvolupant en el temps. 
 

•  Actualització de la informació 
•  Nova informació 
•  Comissió de seguiment 

 
	
																											



Un tomb pel Portal de la Transparència d’Althaia 



La transparència, la participació i el retiment de comptes 
van més enllà del Portal de la Transparència 

ü  Enquesta de Clima Laboral 2016  

ü  Projecte “fil directe” 

ü  Lideratges, sistemes d’informació, contractes de gestió 

ü  Pla d’acollida 

ü  ,.. 

Ø  A nivell intern:  



La transparència, la participació i el retiment de comptes 
van més enllà del Portal de la Transparència 

Ø  A nivell extern:  

ü  Associacions de pacients (“hotel d’entitats”) 

ü  Projecte “Althaia escolta” 

ü  Creació Unitat de Participació i Mecenatge 

ü  ,.. 
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