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Presentació

E

m pertoca presentar la Memòria de l’any 2007, darrer exercici
presidit pel Sr. Feliu Sucarrats.

No cal dir que aquesta etapa ha estat la de la consolidació i la del desenvolupament d’una entitat,
fidel als seus principis, lleial en els seus comportaments i responsable en les seves actuacions.
Tots aquests atributs són també característiques del president Feliu Sucarrats.
El paper assolit en el darrer exercici, com també en els anteriors, no ha defugit del conflicte i dels
problemes des de l’aportació de solucions constructives.
La Memòria és el recull d’un any de feina intensa i de dedicació de tots els associats, quan ha estat
necessària, i d’implicació dels membres de la Junta Directiva i de la Comissió Permanent amb una finalitat simple: gestió eficient dels recursos, qualitat dels serveis i transparència en la rendició de
comptes.
L’aportació de tots i cadascun dels professionals que treballen per a La Unió ha estat un cop més a
l’alçada dels requeriments, quan no superior.
A tots, als associats i als professionals, el reconeixement per la feina feta.

BOI RUIZ
President
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L

’any 2007 ha estat un exercici definit per un primer semestre
amb un escenari de pròrroga pressupostària motivat per les
eleccions al Parlament de Catalunya del mes de novembre de 2006. El pressupost de la Generalitat
de Catalunya pel 2007 no va ser aprovat fins el mes de juliol mitjançant la Llei 4/2007 publicada el
dia 6 de juliol. Aquesta circumstància ha condicionat el calendari de negociació i formalització dels
contractes de serveis sanitaris amb les entitats i per tant la planificació general de l’exercici.
A nivell legislatiu ha estat un any important ja que el Parlament de Catalunya ha aprovat dues iniciatives normatives molt significatives en els nostres sectors d’activitat. D’una banda, l’aprovació de
la Llei 12/2007 de Serveis Socials de Catalunya i de l’altra, la Llei 8/2007 de transformació de l’Institut Català de la Salut. La Unió ha participat activament en ambdós processos mitjançant compareixences parlamentàries a les quals van ser convocats els seus representants amb caràcter d’experts.
Així mateix ha participat en l’anàlisi de diverses iniciatives presentades pels grups parlamentaris en
aquestes matèries defensant els principis, valors i criteris estratègics que formen part de la seva visió
de model: prestació de serveis públics en el marc de la xarxa de provisió diversa; gestió empresarial
de les entitats per optimitzar les estructures productives; capacitat d’adaptació a les noves necessitats i millora contínua de la qualitat i l’atenció.
En el marc dels processos de negociació col·lectiva l’any 2007 ha estat un any clau. S’han establert
les bases i acords necessaris per poder formalitzar a partir de l’any 2009 un marc homogeni de condicions de treball per aquells professionals que formen part dels seus àmbits d’activitat. En aquest
sentit, ha estat cabdal el conveni col·lectiu per als professionals dels centres sociosanitaris i dels centres de salut mental concertats que ha posat les mesures més significatives per tal de confluir en un
marc de condicions de treball harmònic amb els professionals del sector de l’atenció d’aguts i d’atenció primària. Així mateix, s’ha participat activament en el procés de negociació del conveni
col·lectiu d’establiments sanitaris d’assistència i consulta en l’àmbit de la sanitat privada que ha significat un avenç en el conjunt de les condicions de treball per als professionals d’aquest sector que
ha de seguir coadjuvant de manera important a la sostenibilitat i prestigi del conjunt del nostre sistema sanitari.
Un dels principals debats dels sector es troba centrat en les problemàtiques dels professionals, representants de La Unió han participat de manera destacada en tots els escenaris on s’han discutit alguns dels problemes estructurals que els afecten. En aquest sentit, ha estat especialment rellevant la
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Des del punt de vista de la seva modernització cal destacar que durant el 2007, La Unió ha culminat
un procés de reflexió de bastants mesos amb l’aprovació dels nous estatuts que regeixen l’organització interna i el funcionament associatiu. Aquests estatuts permeten donar resposta a una participació més activa i plural de tots els centres i àmbits que s’apleguen en La Unió.
Així mateix, un any més, és de destacar, l’acollida per part del conjunt d’associats dels serveis de La
Unió. És demostratiu d’aquest fet que un 95% dels associats fan servir algun dels serveis que presta La Unió mitjançant la Fundació Unió i un 62% dels associats més d’una tipologia de serveis.
La Memòria que us presentem permet constatar aquestes afirmacions i compartir la valoració dels
resultats del Pla de treball 2007 que va aprovar l’Assemblea General el passat mes de desembre.
Creiem que s’han assolit els objectius proposats de manera satisfactòria i això ha estat possible una
vegada més gràcies al treball coordinat i conjunt de l’estructura executiva de La Unió, de tots i cadascun dels professionals i, dels membres dels consells de sector i els consells assessors on hi participen les entitats i els seus professionals.
I especialment destacar la contribució del Dr. Boi Ruiz qui va assumir des de la seva creació la direcció general de La Unió professionalitzant l’entitat i va reafirmar el paper de La Unió en la consolidació i millora del model sanitari català.
ROSER FERNÁNDEZ
Directora general
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participació en el Consell de la professió mèdica i el Consell de la professió d’infermeria de Catalunya.
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sència en aquest òrgan de representants de les titularitats patrimonials, organitzats per tipologies jurídiques d’entitats associades.
• Creació del Consell Assessor del President, amb caràcter consultiu de la presidència,
aglutinant personalitats rellevants del sector salut i del sector econòmic en general designats
pel president.

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. La Junta Directiva compta
amb el suport estable de la Comissió Permanent, que actua per delegació de la primera.

President

Clínica Barceloneta
Feliu Sucarrats (fins el 21/12/07)
Fundació Hospital Residència Sant Camil
Boi Ruiz (des del 21/12/07)

Vicepresident 1r

Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Joan Maria Adserà

Vicepresident 2n

Mútua de Terrassa
Esteve Picola

Secretari

Institut Pere Mata
Joan Amigó

Vicesecretari

Fisiogestión
Albert Núñez (fins el 21/12/07)
Josep M. Padrosa (des del 21/12/07)
Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Joan Maria Adserà (fins el 21/12/07)

Vocal President Sector d’Atenció
Especialitzada-XHUP

Corporació Sanitària Parc Taulí
Helena Ris (des del 21/12/07)
Vocal President Sector d’Atenció
Primària

Corporació Sanitària Parc Taulí
Helena Ris

Vocal President Sector d’Atenció
Sociosanitària

Mutuam M.P.S.
Rafael Barba (fins el 21/12/07)
Clínica Barceloneta
Josep Ganduxé (des del 21/12/07)
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La Unió.

Vocal President Sector d'Atenció a
la Salut Mental

Benito Menni CASM
Joan Orrit

Vocal President Sector de Serveis
Diagnòstics, Terapèutics i Clíniques

CARSA, Clíniques de Catalunya
Albert Tarrats (fins el maig 2007)
Grup Corachán
Bartolomé Martínez (des del 21/12/07)

Vocal President Sector d’Atenció a
la Dependència

Sanitas Residencial
Pedro Cano (fins el 21/12/07)
Residència Bertran i Oriola
Josep Ganduxé (des del 21/12/07)
Fundació Institut Guttmann
Josep Maria Ramírez
Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues
Manel del Castillo (fins el 21/12/07)
CARSA Clíniques de Catalunya
Pere Àngel Montserrat (des del 21/12/07)
Fundació Puigvert
Martí Masferrer
Hospital de l’Esperit Sant
Maria Teresa Esteva (fins el 21/12/07)
Sanitas Residencial
Pedro Cano (des del 21/12/07)
Corporació Sanitària Clínic
Francesc Guerra
CRC, Corporació Sanitària
Norbert Galindo
Hospital Quirón Barcelona (Grup Quirón)
Jaume Duran
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa
Manel Jovells
Hospital de Sant Rafael
Juan Ignacio Barrachina

Vocal 1
Vocal 2

Vocal 3
Vocal 4

Vocal 5
Vocal 6
Vocal 7
Vocal 8
Vocal 9
Vocals assistents corporatius:
FORUM, SM
AESTE
ACEBA
Vocals assistents a proposta del President:
Hospital Plató
General Lab
Hospital de Campdevànol
Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
SAGESSA
Fundació Hospital de l’Esperit Sant
Orde dels Ministres dels Malalts
Mutuam M.P.S.
Vocal assistent col·laboradors:
Catering Arcasa
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Josep Fábregas (des del 21/12/2007)
Jordi Guarner (des del 21/12/2007)
Joan Pallejà (des del 21/12/2007)
Jordi Pujol
Albert Sumarroca
Joan Grané
Enric Ballabriga (fins el 21/12/2007)
Enric Agustí (des del 21/12/2007)
Maria Teresa Esteva (des del 21/12/2007)
Emilio Villar (des del 21/12/2007)
Rafael Barba (des del 21/12/2007)
A. Arqués (des del 21/12/2007)
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Els consells, debats i propostes
Els consells de sector constitueixen el nucli de
funcionament dels associats. Tenen com a objectiu proporcionar informació permanent als associats sobre les qüestions que en cada moment
els afecten, canalitzar les seves aportacions amb
la finalitat de proposar la posició institucional i
proporcionar un intercanvi d’experiències permanent que contribueix al disseny d’instruments i
serveis útils per als associats. Els consells de sector tenen una funció d’anàlisi, opinió i presa de
posició en relació als temes propis dels seus dife-

rents àmbits i en el marc de l’estratègia general
de l’institució.
Els consells tècnics assessors estan formats per
professionals de les entitats associades. Aborden
aspectes tècnics en les matèries de gestió econonomicofinancera i patrimonial, de gestió assistencial i de recursos humans i relacions laborals,
etc. pel que fa a la provisió de serveis, reforçant
les anàlisis tècniques que l’estructura professional de La Unió realitza.

Consells de sector
– d'atenció especialitzada de
malalts aguts, XHUP
– d'atenció primària

Consells tècnics assessors

– d'atenció a la salut mental mental

– de gestió assistencial

– de serveis de diagnòstic, terapèutics
i clíniques

– de recursos humans

– d'atenció a la dependència

– de gestió economicofinancera i
patrimonial
– d’infermeria
– de comunicació

Estructura executiva
DIRECCIÓ
Direcció General:

Boi Ruiz

Adjunt a la Direcció General:

Xavier Gibert

Adjunt a la Direcció General:

Joaquim Serrahima

Direcció Tècnica i Adjunt a
la Direcció General

Anna Riera
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Estructura executiva

La Unió.

SECRETARIES TÈCNIQUES
Secretaria Tècnica Economicofinancera,
Patrimonial i de Gestió de Serveis,
Sistemes d’Informació:
Carles Loran
Sergi Pedrol
Vanessa Massó
Raül Roig
Faura Casas
Sayós y Carrera
Secretaria Tècnica Recursos Humans,
Relacions Laborals i Formació:
Mariela Marí
Josep Cana
Raúl Gutiérrez (fins el setembre)
Héctor Cantero (des de l’octubre)
Bufet Vallvé
Unió Consorci Formació
ICESE, prevenció de riscos laborals
Secretaria Tècnica Sanitària
Joan M. Ferrer
Lydia Padró (fins el novembre)
Comtec Quality
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Secretaria Tècnica Jurídica
Josep M. Bosch
Secretaria Tècnica de Comunicació
Cristina Aragüés
MAPA Media
Secretaria Tècnica de Relacions
Institucionals
Raquel Goicoechea (fins el juliol)
Secretaria de Presidència i de Direcció
General
Ana Carmen
Secretaria Administrativa
Raquel Garcia
Yolanda Muñoz
Carmen Ortega (des de febrer)
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Representacions institucionals, àmbits de negociació i
participació sectorials
Junta directiva del Foment del Treball Nacional

Boi Ruiz

Consell Català de Salut

Feliu Sucarrats

Consell de direcció del CatSalut

Boi Ruiz

Consells de Salut de les regions sanitàries

Feliu Sucarrats (BCN)
Josep M Ramírez (BNM)

Consell general i executiu de l’ICS

Joaquim Serrahima

Comissió tècnica de la Central de balanços

Carles Loran,
Dolors Heras

Consell de la professió mèdica de Catalunya.

Boi Ruiz, Albert Ledesma,

Plenari i comissions

Joan Ma. Adserà,
Lydia Padró, Helena Ris,
Anna Riera, Oriol Morera
Ramon Cunillera

Consell de la professió infermera de Catalunya.

Dolors Llorens, Pilar Gili,

Plenari i comissions

Sílvia Ferrer, Lena Ferrús

Consell assessor del Pla d’innovació en

Helena Ris

atenció primària i salut comunitària
Comissió tècnica de la Central de resultats

Anna Riera, Dolors Heras

Junta de govern de l’IES

Boi Ruiz

Junta directiva Federació Catalana d’Atenció a

Pedro Cano,

la Dependència

Joaquim Serrahima,

Pla estratègic Barcelona 2000

Xavier Gibert

Fundació Centre d'ensenyament superior i dietètica

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

Feliu Sucarrats, Joan Ma Ferrer

Consell assessor de planificació sanitària

Boi Ruiz

Taula tècnica d’atenció a gent gran

Pedro Cano

Consell assessor de la Xarxa local de serveis d’atenció
domiciliària (SAD) de la Diputació de Barcelona

Carles Núñez,
Celia Serramona

Consell assessor del pla director d’oncologia

Anna Riera

Ramon Llibre

Consell assessor del pla director de patologia cardiovascular Anna Riera
Consell assessor del pla director de política científica

Anna Riera

Consell assessor del pla director immigració

Xavier Gibert

Consell assessor del PIUC

Anna Riera, Fermí Roqueta

Consell assessor del pla director de salut mental i addiccions Joan Orrit
Consell assessor del pla director sociosanitari

Rafael Barba
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La Unió.

Comissió tècnica sociosanitària

Joan Ma. Ferrer

Comissió assessora del Departament de Salut en matèria
d’assaigs clínics

Vanessa Massó,
Arturo Míguez

Comissió assessora de prestació ortopèdica del CatSalut

Anna Febrer

Comissió de formació postgraduada del personal sanitari
del Departament de Salut.

Xavier Gibert

Comissió tripartida de la pòlissa de responsabilitat civil
professional del SCS i Comissió de seguiment

Joaquim Serrahima

Comissió tècnica d’institucions de la pòlissa de
responsabilitat civil

Josep M. Bosch

Comissió paritària VI Conveni de la XHUP

Xavier Gibert, Josep Cana

Comissió paritària VII 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 Josep Cana
de vigilància i arbitratge d’atenció als lesionats en accidents
de Trànsit de Barcelona).
Comissió de relacions laborals de Foment del
Treball Nacional

Xavier Gibert

Comissió per la definició de paràmetres de la fórmula
d'assignació pressupostària en base poblacional.
Servei Català de la Salut

Rafael Barba, Carles Loran,
Anna Riera

Comissió per a la millora de la gestió de la incapacitat
temporal del Departament de Salut

Josep Cana

Consell assessor de l’ICAM

Josep Cana

Comissió paritària sectorial de formació del sector sanitari
a Catalunya. Consorci per a la formació contínua de
Catalunya. Departament de treball

Mariela Marí

Comissió assessora sobre estudis de post-autorització
de medicaments del Departament de Salut

Teresa Clanchet

Aliança per a la seguretat del malalt. Departament de Salut Boi Ruiz
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Consells de sector 2007
ACCIONS ESTRATÈGIQUES
• Compareixença parlamentària en la Comissió de polítiques socials del Parlament de Catalunya per fixar el posicionament de La Unió en relació al projecte de llei de reforma de l’Institut Català de la Salut.
• Negociació i signatura del Conveni col·lectiu 2007-2008 dels centres sociosanitaris i de salut mental concertats.
• Negociació del VII Conveni col·lectiu d’establiments sanitaris d’hospitalització assistència,
consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques en l’àmbit de la sanitat privada.
• Signatura del Conveni entre el Servei Català de la Salut, el Consorci Hospitalari de Catalunya i La Unió mitjançant la Fundació Unió, per a l’execució del Programa de formació per
metges en l’ús racional del medicament.
• Acord i proposta per a la incorporació a la tarifa de compra de serveis sanitaris dels recursos econòmics que donava suport a les obligacions del VI conveni col·lectiu de la XHUP.
• Participació en el Consell de la professió mèdica de Catalunya i en el Consell de la professió
infermera, participant del consens en els següents documents:
– La necessitat de metges en el sistema sanitari català: causes i solucions. (Febrer 2007)
– La participació dels metges en la gestió dels centres sanitaris (octubre 2007)
– La prescripció infermera (juliol 2007).

ESTUDIS SECTORIALS I ESTRATÈGICS
• Proposta d’un sistema d’assignació poblacional de recursos: criteris per a la millora en el finançament públic del serveis de salut a Catalunya elaborat per la comissió de sistema de pagament.
• Actualització de l’estudi El sector hospitalari com a sector econòmic. Despesa sanitària, valor afegit, capacitat d’arrossegament, recursos assistencials, recursos humans, etc. Comparació amb altres sectors i països.
• Estudi comparatiu d’entitats associatives sanitàries en l’àmbit internacional amb l’objectiu
de conèixer millor el funcionament, el perfil i la composició d’entitats patronals de l’entorn
dels països occidentals.
• Anàlisi de les dades de la Central de Balanços 2005:
– Resum del trets remarcables d’aguts, de sociosanitari i de salut mental
– Comparació de centres, La Unió, ICS i resta d’agents
• Informe: quantificació dels avantatges d’una nova regulació de l’IVA en el sector sanitari
• Anàlisi de l’evolució de les tarifes: d’aguts, de salut mental i sociosanitàries.
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• Creació d’un grup de Treball de suport a la Comissió tècnica de la Central de Resultats i de
suport al nou model d’acreditació dels hospitals de la XHUP.
• Aportacions corresponents a la negociació dels convenis d’UNESPA per assistir a lesionats en
accidents de trànsit, de cara a la renovació del conveni al 2008.
• Avaluació de les propostes organitzatives, d’ordenació de l’atenció i sistema de pagament
per a la compra de serveis. Anàlisi i seguiment, des de la perspectiva dels diferents consells de
sector que conformen La Unió, del paper de les entitats locals, la implantació dels governs territorials i el nou model d’assignació de recursos en base territorial i les propostes dels possibles models de compra de serveis derivats.

SECTOR D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA DE MALALTS AGUTS-XHUP
• Definició la metodologia per a la incorporació a tarifes dels compromisos del VI conveni d’acord amb el mandat de govern que insta a incorporar els recursos del VI conveni a tarifes durant el 2007. La proposta tècnica de La Unió va ser la base de la metodologia final decidida
per a la incorporació final al sistema de contraprestació vigent.
• Contribució al projecte de la Història Clínica Compartida del Departament de Salut amb una
participació plenària de totes les entitats associades.
• Anàlisi anual del consum relatiu de recursos per les diferents línies d’activitat dins dels hospitals de la XHUP.
• 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

– Central de balanços
– Central de resultats

SECTOR D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
• Avaluació de les propostes organitzatives, d’ordenació de l’atenció i sistema de pagament
per a la compra de serveis. Anàlisi i seguiment, des de la perspectiva del Consell d’atenció primària del paper de les entitats locals, la implantació dels governs territorials i el nou model
d’assignació de recursos en base territorial i les propostes dels possibles models de compra de
serveis derivats.
• DMA 2007: participació en el seguiment de propostes per a l’assignació pressupostària i
transferència de risc en la gestió de la prestació farmacèutica, promovent sistemes de pagament que reconeguin l’eficiència i la qualitat. Seguiment de l’assignació del pressupost de farmàcia d’Atenció Primària per a l’any 2007.
• Estudi de sistemes que permeten conèixer la casuística a l’Atenció Primària: CMBD d’Atenció Primària.
• Recepta electrònica: contribució al desenvolupament del projecte.
• Contribució amb propostes i al·legacions a diverses iniciatives del Departament
de Salut i al CatSalut:
– Estudi comparatiu dels models d’atenció primària
18
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– Programa Salut i Escola
– 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.

SECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
• Anàlisi i aportacions al nou model d’acreditació.
• Contribució a l’anàlisi comparativa de l’evolució economicofinancera de les entitats d’Atenció Sociosanitària seguint amb la participació de les entitats del sector
a la central de balanços.
• Aprofundiment en el coneixement i l’anàlisi dels sistemes d’informació a partir de la informació que es recull
en el CMBDSS. Seguiment de l’estudi de valoració de la
complexitat del sector. Establiment i desenvolupament
del projecte de l’avaluació assistencial, amb l’anàlisi
conjunt dels sistemes d’informació de suport a l’activitat assistencial, iniciat en l’exercici passat.
• Contribució mitjançant propostes i al·legacions 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.

SECTOR D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL
• Anàlisi i seguiment de l'evolució del desplegament de la Xarxa de salut mental respectant i
contemplant la diversitat dels plantejaments i entitats que la formen.
• Desenvolupament d’instruments que permeten comparar i contribueixen a la millora de gestió de les entitats: projecte de benchmarking del sector de Salut mental de La Unió, com a
base a propostes per a contribuir a la central de resultats del sector sanitari.
• Pòlissa de Responsabilitat Civil en el sector de Salut mental. Seguiment de la incorporació
efectiva de les entitats.
• Anàlisi i treballs sobre el CMBD de salut mental.
• Contribució, mitjançant posicions i al·legacions, a les iniciatives del Departament de Salut i
del CatSalut:
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– Pla director de salut mental i addicions
– Comissió assessora del Pla d’atenció integral a les persones amb problemes de salut
mental de Catalunya (Pla interdepartamental de salut mental).
– Programa Salut i Escola

SECTOR DE SERVEIS DE DIAGNÒSTIC, TERAPÈUTICS I CLÍNIQUES
• Aportació a l’administració d’una proposta elaborada de criteris tècnics a considerar en les
bases dels concursos de productes intermedis a concertar, promoure i participar en taules de
seguiment d’aquests concursos.
• Definició del posicionament del sector davant les entitats
d’assegurament privat i els professionals.
• Establiment de les relacions amb entitats asseguradores i associacions (UCEAC, Federació de Mutualitats).
• Posicionament davant la signatura del conveni d’establiments sanitaris d’assistència i consulta en l’àmbit de la sanitat
privada.

SECTOR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA
• Estudi dels costos del sector per tal d’avaluar l’adequació de les tarifes de la concertació, i
plantejar el posicionament davant de les propostes de sistema de pagament i compra de serveis per part de l’Administració.
• Anàlisi i debat de la primera fase de negociació de les condicions de treball dels professionals del sector arran de la constitució de la mesa de negociació del primer conveni col·lectiu
d’àmbit de Catalunya.
• Contribució mitjançant posicions constructives a les iniciatives del Departament d’Acció Social i Ciutadania.
– 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 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia.
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Cartera de Serveis
La Unió posa a l’abast de les entitats associades i també del sector de la sanitari 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
(En col·laboració amb Faura Casas)

Codi Tipus
• Adhesions Codi Tipus
– 194 adhesions
– 16 noves adhesions
• Assessorament en matèria protecció de dades de
caràcter personal
– contractes 9
• Auditoria de les mesures de seguretat
– auditories: 56 contractes
• Formació en protecció de dades
– 18 accions formatives

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
(En col·laboració amb ICESE)
– Entitats adherides: 8

RECERCA
Comitè Ètic d'Investigació Clínica (CEIC)
– Entitats adherides al CEIC: 25
• 66 assaigs avaluats durant 2007 pel CEIC, dels quals 51 han estat promoguts pels laboratoris i
10 promoguts per l’investigador o bé han estat avaluacions de projectes FIS (Fondo de
Investigación Sanitaria) o altres tipus de beques a la investigació.

GABINET DE GESTIÓ DE COBRAMENTS
(En col·laboració amb GESCO)
– Entitats adherides: 5
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SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS
(En col·laboració amb Sayós & Carrera)
– Entitats adherides: 77

CONSULTORIA
Gabinet de selecció de personal
– Selecció de personal: 6
– Servei d’intermediació laboral: 29 ofertes

Consultoria i assessorament per a la gestió
• Assessorament i suport tècnic a la direcció general i a l’equip directiu: 2
• Projectes de consultoria internacional: 3
• Projectes de consultoria en acreditació d’hospitals d’aguts: 8
• Estudis i desenvolupament d’anàlisis adreçats a l’avaluació de la prestació de serveis del sistema sanitari per a l’optimització dels recursos existents i com a base i font d’informació de les
polítiques de planificació: 8

Consultoria en comunicació
(En col·laboració amb MAPA Media)
– 5 Projectes

FORMACIÓ
• Constitució formal de l’entitat UCf S. L. Després de mesos de
difusió de la marca UCf com instrument conjunt per tal d’articular
les polítiques de formació en el sector i considerant satisfactoris els
resultats de l’experiència prèvia, la Fundació Unió i el CAPSS varen
formalitzar en el mes de novembre de 2007 la constitució d’UCf
S.L. com entitat jurídicament independent.
• Gestió del Contracte Programa Sectorial de La Unió amb el
Servei d'Ocupació de Catalunya (es gestiona conjuntament
amb el Consorci Hospitalari de Catalunya, com a UCf). Executat el
100% del Contracte Programa.
• Cursos del contracte programa sectorial
– 158 accions de formació
– 2.509 alumnes
• Gestió del Programa de Formació en Ús racional del medicament
Conveni signat conjuntament amb Fundació Unió, CAPSS i el Servei Català de la Salut, per a l'execució d'un programa formatiu destinat a personal facultatiu en aquesta matèria.
– Accions a mida 147 accions.
– Accions en obert: 8 cursos programats
* Actualització en el tractament farmacològic del pacient gran
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–
–
–
–
–
–

Seminari Ictus: actualització en rehabilitació
Bases metodològiques per a l’avaluació de medicaments
Atenció Farmacèutica en processos crònics I
Atenció Farmacèutica en processos crònics II
Curs en economia de la salut mental i ús racional dels psicofàrmacs
Taller de detecció de necessitats de formació en ús racional del medicament

• Portal del Medicament: conveni amb IL3-Universitat de Barcelona per a la creació d'un lloc
web pels facultatius mèdics en matèria d’ús racional del medicament: www.portaldelmedicament.cat. Pàgina premiada per Diario Médico com una de “Les millors idees de sanitat 2007”.

www.portaldelmedicament.cat

• Avaluació externa del Pla de formació de l’ús racional del medicament: conveni amb la
Universitat Autònoma per realitzar un Pla d'avaluació per tal de conèixer la satisfacció, l’aprenentatge, l’adequació pedagògica, la transferència i l’impacte del Pla de formació en l’ús racional del medicament.
• Altra activitat formativa
– Programa de formació en matèria de direcció per objectius
2 edicions en obert a la seu de La Unió
40 alumnes

2 cursos a mida per centres sanitaris
50 alumnes

• Curs de Gestió de Centres Sanitaris del COMB
curs Diploma de Capacitació
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RELACIONS INSTITUCIONALS AMB RELLEVÀNCIA PÚBLICA
• 26/04/07-. Assemblea General Ordinària. Renovació dels càrrecs de la
Junta Directiva, aprovació de la memòria de gestió i aprovació dels nous estatuts de La Unió.
• 27/04/07-. Parlament
nya. Compareixença del
del Director General de
Parlament a requeriment
grups parlamentaris per
seva visió i expertesa en
reforma de l’ICS.

de CataluPresident i
La Unió al
de diversos
aportar la
relació a la

• 22/11/07-. Sopar homenatge a Jaume Suana i Raquel
Goicoechea. La Junta Directiva i el personal de La Unió celebren la contribució d’aquests dos professionals per consolidar la trajectòria de l’entitat.

• 21/12/07-.
Assemblea General Ordinària. Renovació dels càrrecs
de la Junta Directiva i elecció d’un nou president. L’Assemblea elogia la tasca de Feliu Sucarrats com a president de l’associació i elegeix unànimement Boi Ruiz
per aquest càrrec. En aquest marc, la consellera de salut, Marina Geli clou l’Assemblea.

COMUNICACIÓ CORPORATIVA
• Creació del Consell Tècnic Assessor en Comunicació de La
Unió que té com a objectiu donar suport a l’entitat en aquest
àmbit. El Consell posa en marxa una enquesta entre les entitats associades per tal de conèixer quines són les tendències i
necessitats en l’àmbit de la comunicació a les entitats associades.
• Neix la publicació bianual Referent que té com a objectiu tractar des del punt de vista de la gestió la salut i l’atenció a la dependència. Amb un tiratge de més de 2000 exemplars, es distribueix principalment a Catalunya, les Illes Balears, València i
Andorra.
• Web: el promig de visites mensuals supera les 4000.
• Missatger: renovació del butlletí intern de l’entitat tant a nivell de disseny com
de continguts. Pel que fa als continguts, s’aposta per consolidar la línia editorial.
24

MEMÒRIA 2007

PREMSA
• Elaboració i difusió de 6 notes de premsa
• Més de 30 aparicions en premsa

Jornades més destacades
• 23/01/2007: VIII Jornada tècnica laboral: llei de pressupostos 2007 i negociació col·lectiva en el present exercici. Es va analitzar diversos aspectes de la normativa: qüestions més
rellevants en matèria de Seguretat Social (salari mínim, IPREM 2007, finançament de la formació contínua, nova tarifa d’accidents de treball i malaties professionals), altres novetats legals:
especialistes en formació, promoció a l’autonomia personal i atenció a les persones depenents
així com la negociació col·lectiva en l’exercici 2007.
• 28/02/2007: Presentació de l’activitat formativa d’UCf, conjuntament amb el Consorci
Hospitalari de Catalunya. Presentació de la memòria d’activitats 2006; el programa de formació 2007 (contracte programa sectorial de sanitat; pla de formació ús racional del medicament
i cartera de serveis). També es va fer una taula rodona sobre experiències en formació en el sector: la implicació de la direcció general en la formació contínua; el model de gestió del coneixement i la formació en prevenció de riscos laborals online.
• 03/05/2007: Consultoria en comunicació, presentació d’un nou servei de la Fundació
Unió. Presentació de la cartera de serveis. Presentació de tres casos pràctics: l’organització d’events de gran difusió; gestió de la comunicació interna i comunicació en una gran corporació.
• 04/05/2007: XIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Atención al Usuario de
la Sanidad. Presentació de la ponència: la formació contínua pels professionals que presten
serveis d’atenció a l’usuari.
• 08/05/2007: Comitè Tècnic del Codi Tipus de La Unió. Sessió per tal de fer una reflexió conjunta sobre els comportaments a adoptar davant de les peticions d'informació vinculades a la
realització d'estudis, habitualment des de l'Administració o entitats per ella contractades.
• 08/05/07: (col·loqui) La Medicina, vol seguir sent una professió?, organitzada per la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya i la Fundación Educación Médica. Presentació de la ponència Les Organitzacions assistencials com organitzacions de coneixements.
• 10/05/2007: Innovació en la gestió de serveis generals en centres sanitaris, organitzada per La Fundació Unió i Ferrovial. L’objectiu principal de la jornada va ser conèixer i compartir experiències en aquest àmbit, reflexionar en els avenços tecnològics i revisar els nous
models de gestió.
• 15-18/05/07 Congreso Nacional de Hospitales de Almería. Participació amb diverses ponències i pòsters: la protecció de dades en l’àmbit sanitari. Cinc anys del Codi Tipus; el sector
hospitalari com a sector econòmic; i com s’hauria de recompensar la feina dels facultatius de la
xarxa hospitalària d’utilització pública.
• 22/05/2007: La realitat sociosanitària, un model innovador, organitzada per La Unió i el
Consell de sector d’atenció sociosanitària. Els principals objectius eren: evidenciar la realitat del
sector i reflexionar sobre els fonaments del model sociosanitari de futur; buscar la complicitat de
les Administracions sanitàries i socials, dins del nou marc de reconeixement del dret a l’autonomia personal i d’atenció a les persones depenents; debatre les claus del model d’atenció sociosanitària de futur, consolidant els elements innovadors de la realitat sociosanitària i definir els nous
perfils professionals en el context de reconeixement del dret d’atenció a la dependència.
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• 22/05/2007: Comitè Tècnic del Codi Tipus de La Unió V Seminari per debatre els aspectes
problemàtics de la protecció de dades: adreçat a responsables d’admissions, facturació i altres
àmbits administratius dels centres.
• 31/5 al 2/6/07: XXIII Reunió Cercle d’Economia. Economia, Empresa i Política.
• 18/07/2007: Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic. Es va fer referència a l’àmbit d’aplicació i incidència en les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris i els aspectes
més rellevants en matèria de gestió de recursos humans.
• 27/07/07: Presentació de l’Acció Complementària “Eixos estratègics i polítiques d’implantació per la formació contínua al sector salut: 4 tòpics. 20 línies. 100 polítiques
d’implantació”. Promoguda per la Comissió Paritària Sectorial de Formació del Sector Sanitat.
L’objectiu era debatre un conjunt de propostes operatives que en el cas de ser implementades
donarien un tomb important a la lògica de l’organització de la formació continuada als centres
sanitaris. La jornada tenia com a finalitat presentar un llistat de 100 accions.
• 19/9/07: Actualitzacions del Sistema Sanitari, organitzada per la Fundació Dr. Robert. Presentació ponència “La descentralització i els governs territorials de Salut”.
• 26/09/2007: El sector sanitari concertat i el projecte de Llei de contractació del sector
públic. La transposició a la legislació estatal de les darreres directives europees en matèria de
contractació administrativa produirà, en aquest camp d’activitat, modificacions de règim jurídic
importants, potser amb més impacte que el que va produir la Llei de Contractes de les Administracions Públiques l’any 1995. La Unió treballa en el procés de presa de consciència d’aquest
nou escenari.
• 19/10/07: Organitzacions sanitàries, els gestors avui, organitzada conjuntament amb SEDISA. Els principals aspectes que es tracten són: l’enfocament des dels òrgans de govern; l’enfocament dels professionals assistencials i l’enfocament dels directius: visió actual i horitzó.
• 23/10/07: IX Jornada Tècnica Laboral Anàlisi i desenvolupament del conveni col·lectiu dels
centres sociosanitaris i/o de Salut Mental de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut.
• 24-26/10/07: XVIII Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica. Participació
en la Taula Rodona: ¿Faltan médicos? ¿Cuestión cuantitativa o cualitativa?
• 8/11/2007: II Jornada de Salut Mental. Pla director de salut mental i addiccions, repte organitzatiu i tècnic. Es van fer diverses taules de treball al voltant dels aspectes estructurals i de
finançament del desplegament de les propostes del Pla Director; els professionals de l’atenció a
les persones i els models de gestió i adhesió dels professionals amb l’aplicació del model.
• 27/11/07: II Jornades d’innovació en atenció primària, organitzades conjuntament amb el
Consorci Hospitalari de Catalunya. Els principals aspectes sobre els quals va girar la jornada van
ser: la salut i l’atenció continuada; el futur dels professionals en les organitzacions; salut comunitària: propostes i tendències de futur i seguretat del pacient.
• 14/12/2007: X Jornada Tècnica laboral. Llei 20/2007 (BOE 12/07/20079), de l’Estatut del Treballador Autònom. L’objectiu era informar sobre les principals novetats i incidència en les organitzacions proveïdores de serveis sanitaris. Així com els aspectes més rellevants en matèria de
seguretat social.
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Situació econòmica
UNIÓ CATALANA D'HOSPITALS
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2.007
ACTIU

Dades en euros
Saldo a 31.12.07

IMMOBILITZAT
Immobilitzat immaterial
Propietat industrial
Aplicacions informàtiques
Amortització acumulada
Immobilitzat material
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips procés d'informació
Amortització acumulada
Immobilitzat financer
Altres crèdits
ACTIU CIRCULANT
Deutors
Associats per quotes pendents
Empreses del grup, deutors
Administracions públiques
Provisions per insolvències de tràfic
Inversions financeres temporals
Tresoreria

55.909,95
3.075,86
5.715,17
1.053,21
-3.692,52
52.234,09
32.917,72
26.087,17
7.908,00
-14.678,80
600,00
600,00
723.363,76
273.476,96
69.714,83
243.359,18
2.234,10
-41.831,15
80.190,87
369.695,93

TOTAL ACTIU

779.273,71

PASSIU

Saldo a 31.12.07

FONS PROPIS
Fons social
Reserves voluntàries
Resultat de l'exercici
INGRESSOS A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS
PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES
CREDITORS A CURT TERMINI
Creditors comercials
Deutes per compres i prestació de serveis
Altres deutes no comercials
Administracions públiques
Remuneracions pendents de pagament

298.121,04
96.161,94
144.575,39
57.383,71
303.792,71
5.000,00
172.359,96
60.263,67
60.263,67
112.096,29
70.314,10
41.782,19

TOTAL PASSIU

779.273,71
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LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DEL
EXERCICI 2007
Dades en euros
Ingressos d'explotació
Ingressos per quotes dels centres associats
Ingressos per subvencions de formació
Despeses d'explotació
Aprovisionaments
Treballs realitzats per altres empreses
Despeses de personal
Dotació a l'amortització de l'immobilitzat
Pèrdues de crèdits comercials incobrables
Serveis exteriors
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
Ingressos extraordinaris
Despeses extraordinàries
RESULTAT EXTRAORDINARI
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

Pressupost
2007

Saldo a
31.12.07

1.262.913,75
926.913,75
336.000,00
1.261.259,84
24.412,16
238.526,42
468.800,72
25.000,00

1.192.965,47
991.383,94
201.581,53
1.154.574,66
13.384,08
232.530,42
499.621,91
8.386,23
22.783,99
377.868,03
38.390,81
11.908,43
202,98
11.705,45
47.181,74
36.967,93

504.520,54
1.653,91
0,00
0,00
0,00

0,00

10.213,81

1.653,91

60.310,07

Impost sobre societats
RESULTAT DE L'EXERCICI

2.926,36
1.653,91

57.383,71

Vots censats a 31 de desembre de 2007: 270
Durant exercici 2007 La Unió ha incrementat la seva principal font d’ingressos, per la incorporació
de nous d’associats i socis col·laboradors. L’altra partida d’ingressos és la provinent de les subvencions destinades a la formació. Aquestes subvencions han estat inferiors a les pressupostades degut
a què aquest exercici no s’ha obtingut la subvenció per la realització del l’acció complementària i
d’acompanyament a la formació que es va dur a terme l’exercici 2006.
Les despeses d’aquest exercici s’han ajustat al pressupostat i en certes partides s’han reduït per l’esforç de gestió fet durant l’exercici. La partida que ha tingut una desviació més significativa en relació al pressupost és la de serveis exteriors, com a conseqüència de la no incorporació de l’acció complementària i d’acompanyament a la formació ni als ingressos ni a les despeses.
El benefici final obtingut és conseqüència principalment de la pròrroga d’execució que s’ha concedit
pel desenvolupament de les accions de formació del Contracte Programa i de l’ús racional del medicament, aquesta pròrroga és fins al mes maig de 2008 i provoca que part del benefici s’haurà d’aplicar a finançar accions formatives del 2008.
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Althaia, Xarxa Assistencial De Manresa • Centre Psicoteràpia Barcelona-Serveis Salut Mental –CPB SSM • Hospital Plató • 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

MEMÒRIA

Martorell • Fundació Hospital
Sant Pau I Santa Tecla •

2007

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 • Consorci
Sanitari de l’Anoia • Fundació Sant Francesc D’Assís • Fundació Sociosanitària De Barcelona • 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 •
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 • Corporació
Sanitària Clínic • Institut Català D’Oncologia • Institut D’Assistència Sanitària • Gestió De Serveis Sanitaris • Gestió I Prestació De Serveis De Salut
• Parc Sanitari Pere Virgili • CARSA - Clíniques De Catalunya • Centre De Diagnòstic Per La Imatge Dr. Manchón • Centre Immunològic De
Catalunya • Centre Mèdic Creu Groga • Centre Rehabilitació Del Vallès -CERVA- • Cetir Centre Mèdic • CIMA, Centro Internacional De Medicina
Avanzada • Clínica Barceloneta • Clínica Girona • Clínica Nostra Senyora De Guadalupe • CRC Corporació Sanitària • Grup Corachán •
Fisiogestión Corporación • GECESSA • General Lab • Hospital General De Catalunya – Capio • Hospital Quirón Barcelona (Grupo Quirón) •
Institut Català De Geriatria • Institut Mèdic Per La Imatge • Institut Pere Mata • Iriteb • ITA Catalunya. Institut De Trastorns Alimentaris •
Laboratori Dr. F. Echevarne Anàlisis • Montsarri • Residència Barceloneta Bertran I Oriola • Sanatori Villablanca • Sanitas Residencial • SAR
Residencial I Assistencial Sociosanitari • STS – Gestió De Serveis Sociosanitaris • 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
FP • ACEBA, Associació Catalana D’Entitats De Base Associativa • AIS Atenció I Investigació De Socioaddicccions • Associació De Paràlisi Cerebral.
ASPACE • Fòrum Salut Mental • Federació De Mutualitats De Catalunya • Hospital Asepeyo- St. Cugat • Mútua De Terrassa M.P.S • Mutual
Cyclops- Clínica Cyclops • Mutualitat Nostra Senyora Del Carme M.P.S • Mutuam M.P.S • Ajuntament De Rubí. Àrea De Serveis A Les Persones •
Aran Salut.Servicis Assitenciaus Integrats • Gestió Pius Hospital De Valls • Grup SAGESSA • Residència Municipal Gent Gran Vall De Ribes •
Carburos Metálicos • Puntex • Catering Arcasa • Palex Medical • J. Uriach Y Compañía • CCS Agresso • Interhospitàlia • TEYCO • CONFIDE,
Correduría De Seguros Y Reaseguros •

Placa Josep Trueta 2000
de la Generalitat de Catalunya
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