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Jornada de presentació de Blue Button i
de Mobile Connect for Healthcare amb el
títol Calidad asistencial, identidad digital
y empoderamiento del ciudadano.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La junta directiva i el consell assessor de l’ACES
es van reunir a Sitges per definir una estratègia
per millorar la relació entre les entitats
proveïdores i les asseguradores mèdiques.

LA GRAN NIT DELS 40 ANYS
Més de 250 persones van celebrar el 40è
aniversari de l’ACES el 30 de maig a l’auditori
de la Clínica Planas de Barcelona. Va ser
una fita mai assolida en anteriors edicions.

Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
President

Forta, unida, innovadora i eficient
L’ACES s’ha consolidat com la legítima i veritable patronal catalana
de la sanitat privada i com la més activa i sòlida de l’Estat espanyol.
Hem viscut un any convuls, pel terrorisme, i perquè seguim sense diàleg per solucionar un problema polític. Recordem el que deia
Willy Brandt: «No som elegits per Déu, sinó per l’electorat; per tant,
busquem el diàleg amb tots aquells que fan esforços en aquesta
democràcia». Vull destacar el fet positiu que, en les darreres eleccions, lluny de la passivitat, els catalans han manifestat clarament les
seves posicions, amb una participació històrica de gairebé el 80%.
A una altra escala, també es van poden qualificar d’històriques les
eleccions de l’ACES, per ser les primeres, i pel 91% de participació.
Gràcies a les dues candidatures, que van copsar els anhels i les expectatives dels associats, la nostra entitat va sortir reforçada.
Des del primer moment, vam iniciar contactes amb la Conselleria de Salut. El conseller Comín va rebre la nova junta directiva
el 16 de març amb una distesa i llarga trobada de més d’una hora.
Aquesta reunió va donar els seus fruits: el reconeixement de la
Conselleria amb l’oferiment d’una cadira per a l’ACES en el Consell
de Direcció del CATSALUT i els compromisos del conseller amb la
solució del tema Barnaclínic, així com «els canvis legislatius que
tindran lloc properament per facilitar i reordenar la participació
d’empreses privades dins l’àmbit sanitari».
Pel que fa a Barnaclínic cal afegir que, amb l’informe de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya, i les declaracions
del conseller, vam donar el tema per tancat amb un bon pacte. Així
mateix, vam manifestar que seguirem vigilants perquè cap centre
públic presti serveis en les condicions de Barnaclínic.
L’ACES no ha estat mai tan forta com ara. El 6 de maig va
complir el 40è aniversari i ho vam celebrar a la Clínica Planas en
el sopar anual, conduït per Marcel Gorgori, amb música selecta i
amb un tast de vins dirigit per Josep Roca, sommelier del Celler de
Can Roca. Com a president, vaig manifestar la imperiosa necessitat
d’aprofundir en la col·laboració publicoprivada, com fan la majoria
de països europeus: «Caldrà reescriure novament aquesta relació.
És necessari i urgent un pacte d’estat en matèria sanitària. Si no fos
possible, caldria una bateria de reformes legislatives urgents que
incloguin la imprescindible provisió privada».
Hem renovat parcialment el consell assessor amb les incorporacions de Cristina Contel, Miguel Ángel Asenjo, Manel Peiró i Josep
M. Ruiz Altisent. També hem complert els ambiciosos objectius de

creixement en formació que fan sostenible la nostra associació
amb un augment del 18% en cursos i del 129% en les subvencions
per als nostres socis. Us ho agraïm i esperem seguir comptant amb
la vostra confiança.
Tenim més socis que mai (168 centres a final d’any), gairebé un
8% més que el 2016. Hem signat o renovat 21 acords amb empreses i hem invertit en una aula d’informàtica. Pel que fa a la nostra
voluntat de lideratge en la transformació digital, cal destacar sis
esdeveniments durant el 2017:
p Estand al Mobile World Congress amb els tres operadors estatals: Telefónica, Orange i Vodafone. Presentació en línia i en
directe de l’aplicació Blue Button (març).
p Jornada de Qualitat Assistencial, identificació digital i apoderament del ciutadà a la seu de Movistar (abril).
p Healthio, on som partners institucionals a la Fira de Barcelona
(maig).
p jornada a Girona, on es va presentar la història clínica digital
en el sector privat (maig).
p monogràfic e-HEALTH de la Revista ACES Info 64 amb la Tribuna: «Una nova manera de practicar la medicina i potenciar la
salut».
p disseny de la plataforma www.medicinaprivada.cat, una plataforma, pròpia de l’ACES, on es podran oferir serveis dels nostres socis a un gran nombre de persones.
Lluitem contra l’estigmatització de la sanitat privada i a favor del
dret legítim a tenir beneficis i continuar creixent. Així ho vaig manifestar a la tribuna de l’ACES Info 63: «Empreses privades amb ànim
de lucre: no existeixen en sanitat», i a la de l’ACES Info 65: «Amb
tot el respecte, la sanitat pública hauria de ser la complementària».
Hem estat defensant els nous convenis (privada, SISCAT), sobretot
el de trànsit, que s’ha ajornat per al 2018.
Treballem pel manteniment de la «concertació privada» a Catalunya i pel desenvolupament de centres sociosanitaris, on el nombre de llits és la meitat de països com Alemanya o França. L’atenció
hospitalària a domicili continua sent un dels grans temes pendents.
Us segueixo encoratjant, tal com vaig dir en la meva primera
tribuna de l’ACES Info, a assolir «una patronal forta, unida, innovadora i eficient».

L’any en perspectiva
Convocatòria anual de socis

Assemblea general ordinària
El 4 d’abril es va fer l’Assemblea general
ordinària, amb una participació del 58%.
El nou president de l’ACES, Josep Ignasi
Hornos, va explicar el desenvolupament
de les principals activitats de la patronal
durant l’any anterior, examinant la situació de la negociació col·lectiva en el sector i ressaltant l’èxit de la firma dels convenis, entre altres negociacions en què
l’ACES intervé. Posteriorment, va exposar
diversos esdeveniments en el desenvolupament de l’activitat col·lectiva de la patronal, en què va destacar la signatura del
conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, per promoure,
impulsar i desenvolupar la formació dual
específica de l’administratiu sanitari. El
director general, Lluís Monset, va fer un
repàs general de les activitats de la patronal i en especial dels impactes a la premsa durant el 2016. Tot seguit va presentar
els comptes de l’exercici anterior, prèviament auditats, que van ser aprovats per
unanimitat pels assistents i, a continuació, el pressupost per a l’any 2017, que
també va ser aprovat per unanimitat. En
tots dos casos es va fer palesa una gestió
equilibrada. A continuació, es van aprovar
les altes dels nous socis i es van ratificar
els nous membres de la junta directiva de
l’ACES. La sessió va finalitzar després de
l’apartat dels precs i preguntes.

Sopar anual

Gran celebració dels 40 anys
Més de 250 persones van celebrar el 40è aniversari de l’ACES el 30 de maig a l’auditori
de la Clínica Planas de Barcelona, una fita de participació mai assolida en anteriors
edicions. Hi van ser presents professionals de la salut i del sector social, i membres
destacats d’institucions i entitats proveïdores de salut de Catalunya i de la resta d’Espanya. La celebració va comptar amb un tast de vins a càrrec del Celler de Can Roca, va
estar conduït pel periodista Marcel Gorgori i va anar acompanyat d’un espectacle líric
de gran qualitat. La nit dels 40 anys va incloure un homenatge a l’expresidenta Cristina
Contel, que va rebre la insígnia d’or de l’ACES, així com el nomenament com a membre
d’honor del doctor Jaume Planas (in memoriam). Josep Ignasi Hornos, president de
l’ACES, va subratllar en el seu parlament que «l’associació s’ha consolidat com la legítima i veritable patronal catalana de la sanitat privada».

L’ACES al Mobile World Congress

Presentació del projecte Blue Button al MWC2017
El dia 1 de març representants de l’ACES es van reunir amb entitats del sector sanitari i empreses d’altres àmbits per fer el seguiment de projectes sobre mobilitat per
mitjà del Mobile Thinking Days, en què havien participat activament alguns associats.
L’endemà, dins del seminari A Mobile identity solution to streamline public and private
institution’s delivery of digital services, el doctor Joan Guanyabens, consultor en salut,
tecnologia i innovació de l’ACES, va presentar amb un gran èxit l’experiència pilot Blue
Button (història clínica digital), que s’ha dut a terme en diversos centres.

Jornades
Mediació en salut
El 30 de març es va fer el Taller de mediació en salut a l’auditori de la Clínica Corachan, amb una gran assistència. El doctor Josep Lluís de Peray,
mediador de la Societat Catalana de la Mediació en Salut, va exposar amb
detall tots els aspectes d’aquest mètode de resolució de conflictes, que
respon bàsicament a un acte voluntari de les parts implicades. El taller va
es va complementar amb l’escenificació d’un cas de conflicte entre dos
treballadors d’un centre sanitari (metge i infermera) amb la participació
d’un mediador, que va requerir en tot moment l’ajuda del públic.

Digitalització i apoderament del pacient
El 6 d’abril va tenir lloc al Mobile World Centre de Barcelona una jornada de presentació de Blue
Button i de Mobile Connect for Healthcare amb el títol Calidad asistencial, identidad digital y empoderamiento del ciudadano. La jornada, conduïda per Joan Guanyabens, consultor en salut, tecnologia i innovació de l’ACES, va permetre visualitzar com la sinergia entre aquestes dues solucions
tecnològiques fa que el pacient pugui esdevenir un agent actiu de la seva informació mèdica. A
l’acte hi van prendre part Josep Maria Picas, president de l’European Association of Healthcare
IT Managers; Patricia Manso i Alonso García, responsables de Mobile Connect for Healthcare per
a Vodafone España i Orange España, respectivament, i Bárbara Vallespin, directora del Programa
d-LAB, Mobile World Capital Barcelona.

La via del consens
El 13 de juny, la junta directiva i el consell assessor de l’ACES es van reunir a Sitges
per definir una estratègia que permeti millorar la relació entre les entitats proveïdores i les asseguradores mèdiques. La principal conclusió va ser que el camí
passa per evitar el conflicte i buscar un espai comú entre totes dues parts. Durant
la sessió de treball, que va reunir més d’una vintena de persones, es va valorar el
Decàleg de bones pràctiques impulsat per l’ACES i l’FNCP (actual ASPE) a finals
del 2014 i que ha estat signat per algunes asseguradores.

Resposta a les inspeccions de treball
El 28 de novembre es va celebrar a l’auditori de la Clínica del Remei, a Barcelona, la jornada La «laboralizació encoberta». Com treure l’espasa de Dàmocles. L’esdeveniment
responia a la preocupació creixent davant del gran nombre d’inspeccions de treball als
centres. Hi van participar José de Quintana Pellicer, president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i Ana Emilia Escudero García, cap de la
unitat especialitzada de la Seguretat Social, de la Inspecció Provincial de Treball de
Barcelona. El magistrat va repassar la jurisprudència recent sobre el tema i la representant de l’Administració va explicar els criteris d’intervenció. L’acte es va cloure amb la
intervenció d’Eva Muñoz, advocada i assessora laboral de l’ACES, que va reclamar més
seguretat jurídica en el sector per poder desenvolupar l’activitat econòmica.

Sessions
Workshop a Girona
L’acte es va celebrar el 16 de maig a l’Hotel Carlemany. La primera
qüestió va ser la llei catalana de fórmules de gestió de l’assistència
a càrrec de fons públics, que regularà la concertació i la contractació
pública de serveis sanitaris finançats pel CatSalut, i que va ser analitzada per l’advocada Feli Pons. Tot seguit el director general de l’ACES,
Lluís Monset, va oferir una explicació completa del cas de Barnaclínic i de l’estratègia seguida per la patronal en aquest cas. Per la seva
banda, el responsable de l’àrea de trànsit de l’ACES, Eduard Bermejo, va exposar l’estat de la negociació del conveni de trànsit amb les
asseguradores. El taller es va cloure amb un debat –que va suscitar
la intervenció d’una bona part dels assistents– sobre els problemes
derivats dels trasllats de pacients de centres privats a centres públics
a la demarcació de Girona.

Lenta adopció de l’m-health
El 16 de novembre, la seu de l’ACES va acollir un taller sobre l’ús de
les aplicacions mòbils en salut, dirigit pel professor de Ciències de la
Informació i la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya,
Francisco Lupiañez, que va comptar amb la participació de representants de diversos centres sanitaris i del director de la patronal,
Lluís Monset. El plantejament del taller va partir del contrast entre
les oportunitats de millora de la qualitat assistencial que ofereixen
aquestes eines –que se suma a l’ús universal del mòbil– i l’escassa
adopció que encara en fan els sistemes de salut. Aquest fet s’explica
per la dificultat que tenen les empreses per comprovar el retorn que
tindrien les inversions necessàries en aquest àmbit.

Nous reptes legals
El 12 de desembre l’Auditorium II del Centre d’Oftalmologia Barraquer
va acollir una sessió d’actualització legislativa sobre tres aspectes
d’especial actualitat i interès: el decret d’autorització i registre dels
centres i serveis sanitaris; el nou reglament europeu de protecció de
dades –que planteja uns requeriments de consentiment més estrictes
i demana a les empreses una actitud més proactiva en el tractament
de les dades–, i la responsabilitat penal de l’empresa i els models de
prevenció del delicte, també coneguts com a compliance. Aquestes
temàtiques van ser analitzades successivament per Rafel Audivert,
soci advocat de Tornos Abogados; Adriana Legnani, coordinadora del
Departament de Gestió de Datax, i Thea Morales, advocada directora
de l’Assessoria Penal Corporativa.

Comunicació
PUBLICACIONS

ACES Info 62

p	Entrevista amb el president de
l’ACES, Josep Ignasi Hornos
p Oferta formativa per al 2017
p Novetats laborals i fiscals

GABINET
DE PREMSA

10
NOTES DE PREMSA

115

ACES Info 63

p	Entrevista amb Joan J. Guinovart,
director de l’Institut de Recerca
Biomèdica
p La gran nit dels 40 anys
p Taller de mediació en salut

p Monogràfic sobre e-Health
p Debat: salut digital, dels obstacles
a les oportunitats

COMUNICACIÓ
CORPORATIVA

221

XARXES
SOCIALS

COMUNICATS

1.254 seguidors
més que l’any anterior

391 seguidors

459

58,30%

més que l’any anterior

Formació ACES-ULTREIA

373 seguidors

NOTÍCIES EN PREMSA

39,18%

més que l’any anterior

3.375

TRUCADES ATESES

343 seguidors
5,21%

més que l’any anterior

La comunicació amb els socis és
un dels elements clau per assolir
una relació permanent, fluïda i
ràpida.

ACES Info 65

p	Entrevista amb Bonaventura
Clotet, metge i director de
l’Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa
p HealthTech Unconference 2017
p	Respondre als nous reptes legals

WEB

ACES

19,66%

CONSULTES DE SOCIS

L’ACES manté el seu posicionament
com a font d’informació destacada
en el sector sanitari i social, tant
en els mitjans de comunicació
especialitzats com generals. Els
temes publicats més destacats fan
referència a les eleccions a l’ACES,
al seguiment del cas Barnaclínic i a
l’avantprojecte de la llei de fórmules
de gestió sanitàries.

ACES Info 64

El comportament a les xarxes
manté una activitat ascendent en
tots els perfils.

www
58.182
visites
59,36%

més que l’any anterior

El nou web ha confirmat una excel·lent acceptació i un increment
molt rellevant de la usabilitat.

Formació
L’any 2017 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir 155 cursos
a través d’Ultreia Formació i Comunicació, que van representar
un increment respecte al 2016 del 26%, amb un total de 1.884
hores. El nombre d’alumnes va ser de 1.356. L’import de les subvencions va ser un 25% inferior, fet que confirma la reducció
continuada d’aquests últims anys en els ingressos per formació
subvencionada.
La demanda de cursos in company va continuar creixent i
el 2017 han estat 90 centres els que han confiat a Ultreia la formació, cosa que ha representat un 30% d’increment respecte
al 2016. Els cursos assistencials van continuar sent els més demanats, tot i que van destacar els cursos amb relació al CIM-10.
Atesa la posada en marxa de l’aula d’informàtica, la demanda
de formació en Excel va ser una de les més sol·licitades. També
van ser força sol·licitats els cursos pensats per millorar la gestió
i l’atenció al pacient.
Ultreia ha seguit tramitant els expedients perquè les empreses puguin aplicar-se les bonificacions en els cursos que fan. La
realització de les gestions per obtenir aquesta bonificació del
crèdit formatiu va augmentar significativament: es van fer 341
gestions de bonificació de cursos al llarg del 2017, davant de les
149 del 2016.

CURSOS
IMPARTITS

ALUMNES
FORMATS

Al llarg de l’any Ultreia ha continuat dissenyant cursos a
mida basats en les necessitats i els objectius de cada empresa.
S’ha treballat amb els responsables del centre per definir les
necessitats formatives específiques i l’equip de formadors
ha orientat aquesta formació in company amb la finalitat que
s’apliquin perfectament als llocs de treball.
Presentació del Pla de formació
Les instal·lacions de Sanitas-CIMA van acollir l’acte en què es va
fer pública la proposta de formació per al 2017. Isidre Rodríguez
es va presentar com el nou coordinador de formació de l’ACES
reconeixent la gran tasca feta per la seva predecessora i el seu
ferm compromís de continuar amb el projecte per millorar i potenciar els objectius de qualitat i servei als socis. En el decurs
de l’esdeveniment el president de l’ACES, Josep Ignasi Hornos,
va destacar la necessitat de potenciar la formació in company i
bonificada atesa la contínua davallada de les subvencions, i va
encoratjar tots els membres de l’ACES a comptar amb Ultreia
com un dels proveïdors de serveis formatius dels centres. La
presentació es va completar amb la conferència del doctor Lluís
Majó, que va explicar la seva experiència a l’Hospital del Mar,
com a metge adjunt del servei de documentació clínica.

HORES
IMPARTIDES

CENTRES
PARTICIPANTS

155

GESTIÓ DE
BONIFICACIONS

341
123

2017

2016

1.356

1.884

2017

2017

1.414

1.825

2016

2016

90
2017

149

75
2016

2017

2016

Junta directiva
President
Josep Ignasi Hornos Vila
LABCO/SYNLAB Diagnósticos Globales

Vicepresidenta 1a
Lourdes Mas Casanovas
Hospital de Barcelona, SCIAS

Vicepresidenta 2a
Marta Saus Cano
CETIR Centre Mèdic
Fins al febrer de 2017

Lorena Saus Cano
CETIR Centre Mèdic
A partir del març de 2017

Vicepresident 3r
Carles Fontcuberta Sarrau
Àptima Centre Clínic

Tresorer
Jaume Raventós Monjo
Grupo Quirónsalud
Fins al maig de 2017

German Barraqueta Bernad
Grupo Quirónsalud
A partir de l’octubre de 2017

Vocal Girona
Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill

Vocal Lleida
Xavier Caufapé Caufapé
Institut Lleida d’Oftalmologia-ILO

Vocal Tarragona
Ariadna Contel Puig
Policlínica Comarcal del Vendrell

Vocal C. amb internament general
José Luís Simón Riazuelo
Centro Médico Teknon

Vocal Internament sociosanitari
Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic

Vocal Àmbit social
Pedro Ayesa Guix
Clínica Sant Antoni-HUCASVE

Vocal Activitats sense internament
Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació i Llenguatge

Vocal 1r
Joan Torralba Llopis
QCA Quirúrgica Barcelona

Vocal 2n
Jaume Perramon Llavina
Centre de Traumatologia i Ortopèdia

Vocal 3r
Juan José Perez Villar
Hospital Delfos

Vocal 4t
Joan Nadal Fernàndez
Institut Català de Retina

Vocal 5è
Jordi Duran Company
MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Vocal 6è
José Justo Martín Baez
Policlínica Barcelona

Vocal 7è
Josep M. de Ferrer Figols
Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad)

Vocal 8è
Diego Prieto Martagón
Serveis Sociosanitaris Generals

Vocal 9è
David Cuadro Bertolín
Clínica Ntra. Sra. del Remei
A partir del juny de 2017

Secretari general
José Antonio
Fernández Bustillo
Director general
Lluís Monset i Castells
ACES

Consell assessor
Dr. Josep Cararach Ramoneda
Clínica Sant Jordi
President

Dr. Joan B. Casas Onteniente
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Degà

Prof. Dr. Miguel A. Asenjo Sebastián
Facultat de Medicina-UB
Professor emèrit i assessor científic de
l’IL3 de la UB

Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del Vendrell
Directora general

Dr. Antonio Paredes Puigredón
Adeslas SegurCaixa
Director Zona Nord-est

Sr. Manel Peiró Posadas
ESADE Business School
Director del Programa de Direcció de
Serveis Integrats de Salut

Sr. Josep González Sala
PIMEC
President

Sr. Pau Herrera Fontanals
Asociación Española de Directivos-AED
President

Sr. Josep Maria Ruiz Altisent
Omnia Consultores
Soci administrador

Grups de treball

Estructura de gestió

Centres sociosanitaris
Sra. Reyes Gualda Castillo

Director general
	Dr. Lluís Monset i Castells

Compres i logística
Sra. Silvia Santoyo Madueño

Subdirectora
Sra. Anna Zarzosa Güell

Comunicació, màrqueting i reputació online
Sra. Mercè Castellví Locutura

Responsable de l’àrea d’empreses i formació
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente

Direcció d’infermeria
Sra. Núria Cobalea González

Responsable de l’àrea de socis
Sr. Eduard Bermejo Ródenas

Directors mèdics
	Dr. Jose Antonio Neguillo

Directora de comunicació i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño

Economicofinancer
Sra. Marta Sans Blanco

Responsable d’eHealth
	Dr. Frederic Llordachs Marqués

EHealth
Sr. Pere Pavón Vizcaino

Secretària de direcció
Sra. Cristina Mata Guinda

Prevenció de riscos laborals
Sra. Mònica González Liarte

Administració i secretaria
Sra. Anna Fernández Setó
Sra. Mònica Mariné Nuñez
Sra. Montse Peguero Pavia

Recursos humans
Sr. Francisco Barreira Silveiro

Representació institucional
Òrgans de govern

Òrgans d’assessorament

p

Viceprèsidencia, Comitè executiu, Junta directiva de l’Alianza de
la Sanidad Privada Española (ASPE)

p

Comissió de proveïdors del Servei Català de la Salut

p

Comissió de Sanitat de PIMEC

p

Junta directiva de PIMEC

p

p

Patronat de l’Instituto para el Desarrollo y la Integración de la
Sanidad (IDIS)

Comissió d’empreses del sector de la salut de la Cambra de Comerç de Barcelona

p

Consell de Salut de Catalunya del Servei Català de la Salut

p

Consell de direcció del Servei Català de la Salut

p

p

Patronat de la Fundació TicSalut

Comissió assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la
salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut

p

Consell de direcció i de salut del Consorci Sanitari de Barcelona
(CSB)

p

Comitè científic de la Comissió d’Informació Terapèutica

p

Comitè mèdic de la Subcomissió Permanent de Catalunya

p

Consell d’administració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

p

Comitè tècnic Sector de l’Assistència Sanitaria Lliure del Departament de Salut

p

Junta directiva i permanent de la Societat Catalana de Mediació
en Salut

p

Consell assessor de la Seguretat de Pacients del Departament
de Salut

p

Comissió permanent de l’Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS)

p

Consell assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i
Sanitàries (ICAMS)

p

Consell assessor del Pla Director Sociosanitari del Departament
de Salut

p

Consell Català de Formació Professional del Departament d’Ensenyament

p

Consell i plenari de la Professió d’Infermeria de Catalunya del
Departament de Salut

p

Comissió permanent de la Professió d’Infermeria de Catalunya
del Departament de Salut

p

Consell de participació de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

p

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya del Departament
de Salut

p

Comissió Paritària Sectorial de Sanitat Privada. FUNDAE

p

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei Català de la Salut

p

Comissió Laboral de PIMEC

p

Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels serveis socials

p

GAPs Grups d’actualització permanent

p

Grup de treball-Consens d’atenció a la disfàgia en els diferents
àmbits de salut

Meses de negociació
p

p

Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Comissió negociadora del conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres, d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de
la Salut

p

Comisión Nacional de Vigilancia y Arbitraje del conveni marc
d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit per a
l’exercici 2014-2017 (sector privat)

p

Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques

p

Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres, d’atenció primària, centres sociosanitaris
i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la
Salut

p

Subcomissió permanent de Catalunya de la Comisión de Vigilancia y arbitraje del conveni marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de trànsit

Compte de pèrdues i guanys de l’ACES
Ingressos excepcionals
2.613,61
Ingressos per
serveis diversos

Ingressos d’explotació
713.462,18 E

102.956,37

Subvencions
a la formació

107.425,20

Quotes entitats membres de l’ACES
500.467,00 E
Subvencions a la formació
107.425,20 E

Ingressos

Ingressos per serveis diversos
102.956,37 E

500.467,00
Quotes entitats
membres de l’ACES

Ingressos excepcionals
2.613,61 E

Despeses d’explotació
705.312,62 E
Aprovisionaments i treballs
fets per altres empreses
123.026,92 E

Dotació per amortitzacions
5.921,15

Despeses de personal
234.105,57 E
Aprovisionaments
i treballs fets per
altres empreses

Serveis exteriors
i altres despeses
d’explotació

Dotació per amortitzacions
5.921,15 E

123.026,92

342.258,98

Serveis exteriors i altres
despeses d’explotació
342.258,98 E

Resultat d’explotació
8.149,56 E

Despeses

Resultat financer
-24,00 E

234.105,57

Despeses
de personal

Resultat de l’exercici
8.125,56 E

Associats
Hospitalització d’aguts
p Àptima Centre Clínic
p Centro de Oftalmologia Barraquer
p Centro Médico Teknon
p Clínica Bofill
p Clínica Corachan
p Clínica de Medicina Integral Diagonal
p Clínica Girona
p Clínica Ntra. Sra. del Remei
p Clínica Onyar
p Clínica Perpétuo Socorro Lérida
p Clínica Planas
p Clínica Sagrada Família
p Clínica Sant Jordi
p Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas
Caridad)
p Clínica Santa Creu
p Clínica Tres Torres
p Diagnosis Mèdica - Creu Blanca
p Hospital Quirónsalud Barcelona
p Hospital de Barcelona, SCIAS
p Hospital Delfos
p Hospital El Pilar
p Hospital Sanitas CIMA
p Hospital Universitari Dexeus
p Hospital Universitari General de
Catalunya
p Hospital Viamed Monegal
p Policlínica Barcelona
p Vithas Hospital Montserrat
Sociosanitaris
p Centre Mèdic Molins
p Centre Sociosanitari l’Estada
p Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe
p Clínica Sant Antoni - HUCASVE
p Clínica Sant Josep (Igualada)
p Edelweiss Iberica
p Fundació ACE. Institut Català
Neurologies Aplicades
p Fundació Escleròsis Múltiple
p Fundació Finestrelles
p Nou Hospital Evangèlic
p Policlínica Comarcal del Vendrell
p Prytanis Hospitalet
p Prytanis Sant Boi

p Serveis Clínics

p Centre Sanitari Can Mora

p SSR Hestia

p Centres Medical
p Centro Médico Benviure

Proves diagnòstiques
p APA Laboratoris
p BCN Patòlegs
p BIOPAT SL. Hospital de Barcelona
p Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón
p Centre Faixat
p Centre Mèdic Diagnòstic Alomar
p CETIR Centre Mèdic
p Imagen Médica Digital Servicios
Diagnósticos
p Instituto Radiológico
Tomodensitometría Dra. Guirado
p Instituto de Resonancia Magnética Dra.
Guirado
p LABCO/SYNLAB Diagnósticos Globales
p Laboratorio de Análisis Echevarne
p MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques
p QD Hospitalet
p United Laboratories Barcelona
p Utset. Diagnostic per la Imatge
Policlíniques
p Actes Mèdics Consulting
p Assistencial Anoia
p Assistencial Prat
p Badamedic
p Brugues Assistencial
p Centre Assistencial Baix Llobregat
p Centre Mèdic Agrupació
p Centre Mèdic Clínicum
p Centre Mèdic Collblanc
p Centre Mèdic del Ges
p Centre Mèdic Doctor Klein
p Centre Mèdic Dr. Valls
p Centre Mèdic Fenals
p Centre Mèdic Martorell
p Centre Mèdic MEISA
p Centre Mèdic Mútua General de
Catalunya
p Centre Mèdic Nou Montreix
p Centre Mèdic Sant Andreu
p Centre Salut Integral
p Centre Salut Integral, Serveis
Corporatius

p Centro Médico Catalunya
p Centros Asistenciales ASISA
p Clínica Bofill Proactive Health
p Clínica Olivé Gumà
p Deltamedic
p Ebreclínic Serveis Mèdics
p Gabimedi - Sta. Coloma Farners
p Gabinet d’Especialitats Mèdiques

Associades - GEMA
p Gestió Sanitària EG 92 (Grup Atlàntida)
p Giromèdic
p Grup 9 Serveis Mèdics
p Institut Mèdic Baix Vallès
p Institut Mèdic Rubí
p IT Gestion - Policlínic Bages
p MIPS Fundació Privada
p Policlínica Maresme
p Policlínica Tretón
p Pratmedical
p QCA Quirúrgica Barcelona
p Quality First Care - Centre Mèdic Segur
p Quality Medical Service
p Ressonància Oberta Selva Maresme
p Servicios Auxiliares de Medicina Integral
p Vectis - Policlínica Calella

Traumatologia i rehabilitació
p Aracab fisioteràpia i osteopatia
p Arcmedic Rehabilitació
p Autonomia Neurorehabilitació i
Fisioteràpia
p Barnés Kinè
p CAFYR Rehabilitación
p Centre de Fisioteràpia Manfred
p Centre de Fisioteràpia Tras
p Centre de Recuperació Esportiva JMS
p Centre de Recuperació Fisiomed
p Centre de Recuperació Funcional
Montigalà
p Centre de Rehabilitació SPAL
p Centre de Rehabilitació i Llenguatge
p Centre de Rehabilitació L’EIVAX
p Centre de Rehabilitació Sastre-Roca

p Centre de Traumatologia i Ortopèdia

p G.R.F. Gabinet Recuperació Funcional

p Institut IMOR

p Centre Mèdic de Recuperació Funcional

p Icatme Servicios Médicos

p Institut Català d’Urologia i Nefrologia

p Centre Mèdic Puigcerdà

p Institut de Fisioteràpia Sant Martí

p Centre Medicina Correctiva

p Kineopatik

p Centre de Recuperació Fisiomed

p Meditrauma

p Centro Médico Mesro

p Naeko

p Centro Recuperación Funcional ARTROS

p Ortex

p Centro Recuperación Funcional Vallés

p Rehabilitació Corachan

p Clínica Ignasi Gómez

p Servicios Médicos Traumare

p Corgos Serveis de Salut

p Servisreha

(ICUN)
p Servidigest

Fertilitat
p Barcelona IVF
p Diatros
p EUVITRO (Clínica Eugin)
p Fertilab Institut Català de Fertilitat

p Cornellà, Centro de Traumatología y

Rehabilitación
p Corporació Médica Catalana
p CRT
p D2 Centre de Fisioteràpia
p EFIRE (EIRE)
p Fisat (Fisioteràpia i Salut Accidents de
p
p
p
p
p
p
p
p

Trànsit)
Fisio7 Manresa-Kineyo
Fisioclínic A. Carrera
Fisiomed
Fisiomèdic Girona Group 2013
Fisios Centro de Fisioterapia
Fisiosport Maresme
Fisioteràpia i Reeducació
FISMED Fisioteràpia i Medicina
Funcional

Cirurgia ocular ambulatòria
p Clinsafa Institut Oftalmològic
p Institut Català de Retina
p Institut Lleida d’Oftalmologia - ILO
p Institut Oftalmològic Integral
p Làser Oftàlmic Admira Visión
Diàlisi
p Diaverum Servicios Renales
p Fresenius Medical Care Services
Catalunya
Especialitats
p Eugenomic
p Gnation, Cirugía Oral y Maxilofacial
p Ivan Mañero Clínic

Odontologia
p AECAD
p Clínica Dental Miravé
p Instituts Odontològics Associats
Transport sanitari
p Ambulàncies Ponent
p Emerpro Health Service
p Serveis Sociosanitaris Generals
Altres tipologies
p Doctor On Call
p Sphera Global

Associació Catalana
d’Entitats de Salut
Muntaner, 262
08021 Barcelona
Tel.: +34 932 091 992
Fax: +34 932 010 992
aces@aces.es
www.aces.es

Patrocinadors preferents

Patrocinadors

