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DES DE 1977

L’ACES

						(Associació Catalana d’Entitats de Salut) és una associació empresarial, fundada l’any 1977,
dedicada a la defensa i la promoció dels drets laborals, empresarials
i mercantils dels associats, dels àmbits sanitari i social del nostre entorn. Compromesa amb el desenvolupament empresarial i personal
dels professionals del sector, l’ACES compta amb un programa de
formació continuada innovador, personalitzat i de qualitat, basat
en el desenvolupament d’habilitats dels diversos professionals que
la integren. Amb vocació de projecció externa, aposta per la col·laboració i l’establiment d’aliances estratègiques amb agents pròxims
i relacionats amb el sector sanitari i social. Així mateix, aposta per
la qualitat assistencial i l’excel·lència com a nucli dels serveis assistencials de què disposen els seus associats. Implicada i oberta a la
participació dels seus membres, la disponibilitat i utilitat dels quals
són la seva raó de ser.
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Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
President

En lluita contra
l’estigmatització
de la sanitat

En el darrer any hem viscut –i seguim vivint– filigranes i innovacions constants dels diversos partits polítics amb relació al nostre sector, tant a Catalunya
com a la resta de l’Estat espanyol.
Tant de bo la sanitat i el sistema sanitari estiguessin entre les prioritats principals dels partits. Però el
fet és que continuem sense els canvis i les innovacions que de veritat calen al nostre sistema. Durant
el 2019 des de l’ACES hem seguit reclamant un pacte
d’estat en sanitat o, com a mínim, la posada en marxa
urgent d’una bateria de reformes imprescindibles a fi
de possibilitar i garantir l’equitat, la qualitat, l’accessibilitat i la sostenibilitat de tot el sistema.
Els tres fets més destacats de l’any han estat el
traspàs del nostre amic i secretari general Antonio
Fernández Bustillo; la celebració de l’assemblea de
l’ACES el 9 d’abril, en què es van aprovar els nous
Estatuts i es va crear el comitè ètic, amb el nomenament dels seus integrants, i les obres a la nostra seu,
amb una millora de l’espai físic i de les instal·lacions
elèctriques, la incorporació d’il·luminació LED, més
eficient, i l’adquisició d’una pantalla d’alta prestació
que facilita tota mena de comunicacions, així com la
formació on line.
El 2019 ha estat molt intens en activitats. D’una
banda, hem seguit impulsant projectes en què creiem,
com el Blue Button, la plataforma INEO o la plataforma medicinaprivada.cat. De l’altra, hem dut a terme
més de 10 jornades o sessions rellevants, incloent-hi
la celebració de la 20a edició del nostre sopar anual.
Igualment, hem signat tres importants convenis: el de
trànsit, el de concertats i el de la sanitat privada.
Aquests convenis han exigit molta feina i, per la
nostra part, hem intentat posar la màxima dedicació, energia i sentit comú en cadascun d’ells. Hem
sigut molt conscients en tot moment de les dificultats persistents en l’àmbit que ens ocupa: la falta

de professionals, la necessitat de retenir el talent, la
trobada d’un punt d’inflexió en el sistema sanitari i
el manteniment d’uns salaris acceptables per poder
millorar-los en un futur immediat.
Pel que fa a l’ASPE, hem estat d’acord que aquesta
associació fes de portaveu en el conveni de trànsit i,
de fet, va actuar com a gestor únic. En la confecció
del reglament del règim interior de l’ASPE no hem tingut èxit amb les nostres propostes.
Quant al conveni de dany cerebral, de moment
sembla que hem estat reconeguts per la UNESPA després de diverses actuacions de l’ASPE. La junta directiva de l’ACES ha donat suport al nou president, Carlos
Rus, deixant constància a l’acta de la primera junta directiva dues condicions: la primera, l’excepcionalitat, a
la seva persona, d’una presidència executiva i, la segona, la signatura d’un acord singular ACES-ASPE abans
del 30 de juny del 2020.
Amb relació a l’IDIS, hem votat la candidatura del
nou president, Juan Abarca, i dins del Patronat tenim
dos seients a la Comissió Permanent de l’IDIS. A més,
participem activament en dues de les tres noves comissions que s’han creat.
No voldria tancar aquest balanç sense subratllar
que el 2019 ha estat un any de creixement a l’ACES, una
tendència que ve d’abans i que continua afermant-se
en l’actualitat. Des del febrer del 2017 al febrer del 2020,
la nostra organització ha passat de 156 a 241 empreses
associades, un augment del 54,5 %. En el mateix període el nombre de centres ha crescut de 262 a 390, un
48,9% més.
Ho deia l’any passat i em reafirmo en un missatge
que continua sent plenament vigent: l’ACES continuarà lluitant contra l’estigmatització de la sanitat privada a Catalunya i a Espanya i pel dret a tenir beneficis
i continuar creixent per seguir oferint més i millors
serveis als nostres pacients i clients.
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L’ANY EN PERSPECTIVA
Convocatòria anual de socis

Assemblea general
ordinària
El 9 d’abril es va celeEs va presentar i aprovar
brar l’assemblea geneel nou Comitè Ètic de
ral ordinària amb una
l’ACES amb la designació
participació del 59%.
dels seus components
El president de l’ACES,
el doctor Josep Ignasi Hornos, va explicar els canvis proposats en
els nous Estatuts. A continuació va comentar els
acords tant en el conveni col·lectiu del sector concertat com en el sector privat. D’altra banda, va
informar que el conveni de trànsit, en què l’ACES
intervé, va quedar signat el 2 de gener del 2019.
També va exposar les principals activitats de la patronal durant l’any anterior. Tot seguit va fer èmfasi
en la participació activa dels grups de treball de
l’ACES i va detallar els objectius assolits en formació i els impactes en premsa durant el 2018. Per
acabar, es van presentar i aprovar els nous Estatuts per unanimitat i el nou Comitè Ètic de l’ACES
amb la designació dels seus components. El director general, el doctor Lluís Monset, va presentar els
comptes de l’exercici anterior i el pressupost per
a l’any 2019, que van ser aprovats per unanimitat,
amb la qual cosa es va fer palesa una gestió equilibrada en els dos casos. A continuació, es van aprovar les altes dels nous socis i es van ratificar els
nous membres de la junta directiva de l’ACES.

20 edicions
del sopar anual
El 6 de juny es va celebrar a l’Hotel Arts de Barcelona la 20a edició del sopar anual amb una de les
participacions més importants que es recorden: 170
convidats. El director de l’ACES, Lluís Monset, va
posar en relleu la importància d’aquest aniversari i
va tenir unes sentides paraules de record per a José
Antonio Fernández Bustillo, traspassat el mes de
gener, que van suscitar un fort aplaudiment. L’evocació de Fernández Bustillo es va relacionar també
a l’esdeveniment amb la presència del catedràtic
emèrit de Filosofia Josep Maria Terricabras, vincu-
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Lluís Monset va posar
en relleu la importància
d’aquest aniversari i va
tenir unes paraules de
record per a José Antonio
Fernández Bustillo

lat familiarment amb
qui va ser durant 25
anys secretari general de l’ACES. L’eix
de la seva dissertació va ser la responsabilitat, entesa
com l’altra cara de la
llibertat. Terricabras
va relacionar l’actitud responsable amb la lucidesa
que ajuda a superar l’excessiva simplificació de la
dualitat optimisme/pessimisme. De fet, la filosofia va impregnar tot l’acte, i cadascuna de les taules
va ser batejada amb el nom d’un pensador o pensadora rellevants. Va tancar l’acte el president de
l’ACES, Josep Ignasi Hornos, que, després de recordar també la figura de José Antonio Fernández
Bustillo, va reclamar la necessitat d’una reforma
legislativa i d’un gran pacte d’estat per transformar el sistema sanitari.

I Simposi
d’arquitectura i salut
Celebrat a la Roca
Es van debatre les millors
Gallery de Barcelosolucions constructives
na el 21 de maig, el
per als edificis sanitaris i
simposi va explorar
sobre les noves tendències
les intenses relacions
que s’estan desenvolupant
entre l’arquitectura
i l’atenció sanitària
en aspectes com ara
la gestió, el manteniment, la rendibilitat, l’eficiència energètica i el benestar del pacient. L’acte va
reunir diversos i prestigiosos professionals de l’arquitectura, que van debatre en tres taules rodones sobre les millors solucions constructives per
als edificis sanitaris i també sobre les noves tendències que s’estan desenvolupant arreu del món
en aquest àmbit.
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JORNADES
Nou impuls al Blue Button

La sanitat privada
i els accidents de trànsit

El 2 de juliol la junta directiva i el
consell assessor de l’ACES es van
reunir per debatre quins aspectes
clau cal considerar a l’hora d’impulsar i consolidar el projecte Blue
Button. El responsable d’eHealth de
l’ACES, Raúl Ortega, va posar damunt la taula alguns elements per a

El 19 de novembre l’ACES va celebrar una jornada dedicada als accidents de trànsit a l’auditori del
Centre Mèdic Teknon de Barcelona.
L’esdeveniment es va centrar en els
nous reptes i solucions en el marc
del canvi de paradigma en la mobilitat que s’està vivint de manera espe-

jornada de reflexió

Lluís Monset va recordar
que «probablement un 50%
dels catalans són usuaris de
la sanitat privada en algun
moment de la seva vida»,
una dada que serveix per
entendre el potencial real
d’usuaris del Blue Button

la reflexió en l’estratègia orientada
a estendre l’ús del sistema. La jornada també va servir per conèixer
la proposta de l’empresa INEO de
constituir una plataforma d’inversió
destinada a les inversions tecnològiques.

El president de l’ACES va
recordar que «la xarxa privada
ajudaria a descongestionar
els serveis d’urgències
dels centres públics, que
actualment reben tots els
accidentats de trànsit i que
solen estar col·lapsats»

cial als centres urbans. El president
de l’ACES, Josep Ignasi Hornos, va
recordar en el decurs de la jornada
que «la xarxa privada ajudaria a descongestionar els serveis d’urgències
dels centres públics, que actualment reben tots els accidentats de
trànsit i que solen estar col·lapsats».
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SESSIONS
Fiscalitat i
jurisprudència laboral

Tecnologia capdavantera
contra el càncer de pròstata

Sanitat privada:
un valor creixent

El 12 de febrer va tenir lloc una
sessió informativa per analitzar
l’impacte de les principals novetats en l’àmbit fiscal i laboral per
al 2019. La sessió es va desenvolupar a la seu central a Barcelona
de PIMEC i les ponències van anar a càrrec de dos
experts en assessoria fiscal d’AUREN, Lluís Basart
i Cristina Batlle, així com de l’advocada i assessora laboral de l’ACES, Eva Muñoz.

L’ACES i el grup farmacèutic Ferrer van organitzar el 29 de març
una sessió divulgativa per informar de les tècniques de diagnòstic i els tractaments capdavanters
en el càncer de pròstata, que actualment és el segon més diagnosticat en el nostre
entorn, i el primer en homes. La sessió va comptar
amb un elevat nivell científic gràcies a la presència d’alguns dels experts més destacats en aquest
àmbit mèdic.

El 13 de maig l’IDIS i l’ACES van
presentar conjuntament l’informe Sanidad privada, aportando
valor: análisis de situación 2019,
que anualment elabora l’IDIS. El
document posa en relleu que la
despesa sanitària privada representa gairebé un
29% de la despesa sanitària total, fet que contribueix a alliberar recursos de la sanitat pública: es
calcula que l’assegurament sanitari privat estalvia
fins a 1.224 € per pacient i any al Sistema Nacional
de Salut.

Pla d’igualtat i registre
de la jornada diària

Donació d’òrgans i teixits
en centres privats

Els deures pendents
del sistema sanitari

El 28 de maig l’ACES va organitzar una sessió informativa a l’auditori de l’Institut Català de la Retina amb la finalitat d’explicar les
implicacions de dues normes recentment aprovades en l’organització interna de les empreses. D’una banda, l’obligació de fer plans per afavorir el tracte equitatiu
i eliminar la discriminació per raons de sexe i, de
l’altra, la també obligatòria implantació del registre diari de la jornada laboral sense cap excepció.

L’11 d’octubre va tenir lloc a la
seu de l’ACES una sessió sobre
el protocol marc per al desenvolupament de la donació d’òrgans i teixits en centres sanitaris
del sector privat en col·laboració
amb el sector públic a tot l’Estat. L’objectiu va ser
donar a conèixer el contingut i les possibilitats
que ofereix aquest protocol a Catalunya.

El 10 de desembre es va presentar a l’auditori de l’Hospital de
Barcelona l’informe Diez temas
candentes de la Sanidad Española
en 2019, editat pel Círculo de Empresarios. El document ha estat
redactat per 32 experts, entre els quals hi ha l’exministre de Sanitat i Consum Julián García Vargas,
també present a l’acte.
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COMUNICACIÓ
PUBLICACIONS

ACES Info 70

ACES Info 71

ACES Info 72

ACES Info 73

GABINET DE PREMSA

XARXES SOCIALS

COMUNICACIÓ AMB ELS SOCIS

WEB I ACTES CORPORATIUS

-	Entrevista amb Anna Veiga, doctora i
especialista en reproducció humana
-	Avenços d’alta tecnologia
en càncer de pròstata
-	Eleccions i sanitat: la visió dels partits

REDACCIÓ DE NOTES
DE PREMSA I NOTÍCIES
NOTÍCIES PUBLICADES
EN PREMSA

16
125

- Monogràfic sobre accidents de trànsit
-	Debat: Més enllà de l’accident
-	Entrevista amb Josep Mateu, president
del RACC

-	Entrevista amb Alba Vergés,
consellera de Salut
-	XXè sopar anual de l’ACES
-	I Simposi d’arquitectura i salut

+60%

TWITTER
ACES

1.466

+9,24%

+73,6%

LINKEDIN
ACES

540

+21,90%

CONSULTES
GESTIONADES

TWITTER
ACES-ULTREIA

438

+6,57%

TRUCADES
ATESES

FACEBOOK
ACES-ULTREIA

365

+3,40%

L’ACES manté el seu posicionament com a font
d’informació sanitària rellevant entre els mitjans
de comunicació generals i especialitzats. Enguany, els resultats han estat més favorables i
s’aprecia un augment en notícies publicades del
73,6%.
Els temes que han tingut més repercussió
mediàtica han estat: la presentació de l’informe
Sanidad privada, aportando valor: análisis de situación 2019, la vaga de la sanitat concertada i el
conveni de la sanitat concertada.

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

SEGUIDORS

L’activitat es manté ascendent en els quatre perfils corporatius.

COMUNICATS

376
1.214
9.485

-	Entrevista amb Joan Canadell, president
de la Cambra de Comerç de Barcelona
-	La sanitat privada i els
accidents de trànsit
-	Els 10 temes candents de la sanitat

WEB

56.446
VISITES

ACTES ORGANITZATS

+2,68%

14

Durant aquest any s’han organitzat 14 actes corporatius: sessions monogràfiques, jornades, simposis, presentació d’informes i estudis, i el sopar
anual de socis. La valoració mitjana per part dels
socis dels esdeveniments fets és de 4,5 sobre 5.
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FORMACIÓ
Al 2019 l’ACES ha dissenyat,
gestionat i impartit 168 cursos
a través d’Ultreia Formació i
Comunicació, mantenint així
el nivell de cursos executats
respecte al 2018, i amb un total de 1.936 hores.
El nombre d’alumnes va ser
de 2.275, xifra que representa
un increment de 100 alumnes
respecte a l’any anterior.
Com en altres exercicis s’ha
mantingut l’oferta de la formació subvencionada tant
en l’àmbit sectorial com en el
transversal, i l’import de les
subvencions va ser un 5% superior al 2018.
La demanda de cursos in
company continua sent el model de formació més demanat.
El 2019 han estat un total de
115 centres els que han confiat
a Ultreia la seva formació, un
10% més que el 2018.
Els cursos assistencials, juntament amb els de gestió i
atenció al pacient, continuen
sent els més demanats. 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 s’ha mantingut en la línia d’altres anys:
s’han bonificat 329 accions
formatives.
Aquest any s’han incorporat
nous cursos, com ara el de ciberseguretat per a directius.
Al llarg de l’any Ultreia ha continuat treballant al costat dels
responsables de cada centre i
de l’equip docent per definir
els continguts de la formació
específica que s’ajusten a les
necessitats i als objectius de
cada centre, orientant-los a
l’aplicació pràctica, professionalitzada i real als llocs de
treball.
En aquest segon any d’existència del Campus Virtual
s’han incorporat nous cursos
i s’han impartit 21 cursos, i hi
ha fet formació un total de
879 alumnes.

Cursos
impartits
2019

2018

168
174

2019

2018

Centres
participants
2019

2018

115
105

Amb la finalitat de donar sempre servei als nostres socis,
s’han tancat acords amb alguna plataforma on line de formació molt específica (entorn
d’arquitectura i enginyeria)
i d’aquesta manera comple-

Hores
impartides

Alumnes
formats

2.275
2.176

2019

2018

Gestió de
bonificacions
2019

2018

329
351

mentar i ampliar els serveis
formatius d’Ultreia.
Aquest any s’ha remodelat
l’aula de formació i s’han incorporat nous sistemes audiovisuals que permeten una

1.936
1.910
Campus
virtual

CURSOS

ALUMNES

21
879

interacció amb els alumnes i
potenciar aspectes pedagògics, de manera que ha esdevingut una eina de gran utilitat
per als docents en la funció de
transmissió del coneixement i
experiència als alumnes.
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Junta directiva
President
Josep Ignasi Hornos Vila
SYNLAB Diagnósticos Globales

VICEPresident 1r
Joan Torralba Llopis
QCA Quirúrgica Barcelona

VICEPresident 2n
Joan Nadal Fernández
Institut Català de Retina

VICEPresident 3r
Joan Sala Sanjaume
HM Delfos

TRESORER
German Barraqueta Bernad
Grupo QuirónSalud

Vocal girona
Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill

vocal lleida
Rubén Vindel Ramon
Traumare Centre Mèdic

vocal tarragona
Ariadna Contel Puig
Policlínica Comarcal del Vendrell

Vocal c amb internament general
Fernando Collado FÁbregas
Hospital de Barcelona, SCIAS

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
Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA
(fins al setembre)

VOCAL 2n
Jaume Perramon Llavina
Clínica Perramon

VOCAL 3r
Yolanda Cuesta Mieza
Àptima Centre Clínic
(fins al setembre)

VOCAL 4t
Josep Llongarriu Valentí
Cetir Centre Mèdic

VOCAL 5è
Jordi Duran Company
MDB Laboratori Anàlisis Clíniques

VOCAL 6è
José Justo Martín Baez
Policlínica Barcelona

VOCAL 7è
José Luís Simón Riazuelo
Centro Médico Teknon

VOCAL 8è
Diego Prieto Martagón
Serveis Sociosanitaris Generals
(fins al setembre)
____

VOCAL9è
DAVID CUADRO BERTOLÍN
Clínica Ntra. Sra. del Remei
(fins al desembre)
____

RICARD ARMENGOL
Serveis Sociosanitaris Generals
(a partir del setembre)

LLUÍS VIGUERA ESPEJO
Clínica Ntra. Sra. del Remei
(a partir del desembre)

SECRETÀRIA DE LA JUNTA
Anna Zarzosa Güell
(a partir del març)

DIRECTOR GENERAL
LLUÍS MONSET I CASTELLS
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CONSELL
ASSESSOR

ESTRUCTURA
DE GESTIÓ

GRUPS
DE TREBALL

DR. JOSEP CARARACH RAMONEDA
Clínica Sant Jordi

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

RECURSOS HUMANS
Sr. Francisco Barreira

Subdirectora
Sra. Anna Zarzosa Güell

Directors D’INFERMERIA
Sra. Núria Cobalea

Responsable de l’Àrea de Socis
Sr. Eduard Bermejo Ródenas

DIRECTORS MÈDICS
Dra. m. teresa prous

Responsable de l’Àrea d’Empreses i Formació
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente

COMUNICACIÓ
Pendent de determinar

Directora de comunicació i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño

ECONÒMIC-FINANCER
Sra. Marta Sans

Responsable d’eHealth
Sr. Raúl Ortega Til

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Sra. Mónica gonzález

Secretària de direcció
Sra. Anna Fernández Setó

SOCIOSANITARIS
I QUALITAT CENTRES SOCIOSANITARIS
Sra. Reyes Gualda

PRESIDENT

SRA. CRISTINA CONTEL BONET
Policlínica Comarcal del Vendrell, SL
directora general

SR. JOSEP GONZÁLEZ SALA
PIMEC
PRESIDENT

DR. JOAN B. CASAS ONTENIENTE
Col·legi d’Economistes de Catalunya
EXDEGÀ

DR. ANTONIO PAREDES PUIGREDÓN
Adeslas SegurCaixa
EXDIRECTOR DE ZONA NORDEST

DR. MIGUEL A. ASENJO SEBASTIÁN
Facultat de Medicina-UB
ProfesSor emèrit i assessor científic de l’IL3 de la UB

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

SR. PAU HERRERA FONTANALS
Comunicas
PRESIDENT

Sr. Josep Maria Ruiz Altisent
Omnia Consultores
Soci administrador

Administració i secretaria
Sra. Mònica Mariné Núñez
Sra. Montse Peguero Pavia
Sra. Cristina Llevot Martínez

Farmàcia
Sra. Carme García

DIÀLEG AMB LES ASSEGURADORES
Pendent de determinar

Conveni ACCIDENTS de Trànsit
Sr. Víctor Vindel
CAPS DE SERVEIS GENERALS
Sr. Enric González

CENTRES ODONTOLÒGICS
Sra. Laia Costa
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ÒRGANS DE GOVERN

MESES DE NEGOCIACIÓ

 Vicepresidència, comitè executiu. Junta directiva de
l’Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE)

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

 Junta directiva de PIMEC
 Patronat de l’Instituto para el Desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS)
 Consell de direcció del Servei Català de la Salut
 Patronat de la Fundació TicSalut
 Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
 Junta directiva i permanent de la Societat
Catalana de Mediació en Salut
 Comissió permanent de l’Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad (IDIS)

 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
 Comissió nacional de vigilància i arbitratge del conveni
marc d’assistència sanitària derivada d’accidents de
trànsit per a l’exercici 2019-2022 (sector privat)
 Comissió paritària del conveni col·lectiu de treball
d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència,
consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
 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
 Subcomissió permanent de Catalunya de la Comisión
de Vigilancia y Arbitraje del conveni marc d’assistència
sanitària derivada d’accidents de trànsit
 Comissió nacional de vigilància i arbitratge del conveni marc de
col·laboració per al tractament i rehabilitació del dany cerebral
sobrevingut com a conseqüència de fets de la circulació 2019-2022
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ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
 Comissió de Proveïdors del Servei Català de la Salut
 Comissió de Serveis de Salut i Socials PIMEC
 Comissió de Salut de la Cambra de Comerç de Barcelona
 Consell de Salut de Catalunya del Servei Català de la Salut
 Comissió assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la
salut afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut

 Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
del Departament de Salut
 Comissió Paritària Sectorial de la Sanitat Privada. FUNDAE
 Comissió de Sistemes de Pagament del Servei Català de la Salut
 Comissió laboral de PIMEC
 Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels serveis socials

 Comitè Científic de la Comissió d’Informació Terapèutica

 GAP-Grups d’actualització permanent (ACES)

 Assessoria Mèdica de la Subcomissió Permanent de Catalunya

 GAP-Grups d’actualització permanent (PIMEC)

 Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència
Sanitària Lliure del Departament de Salut

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

 Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
del Departament de Salut

 Comitè directiu de l’Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)

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

 Comissió d’innovació mèdicoassistencial d’IDIS

 Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
del Departament de Salut
 Consell Català de Formació Professional
del Departament d’Ensenyament
 Consell i plenari de la Professió d’Infermeria de
Catalunya del Departament de Salut
 Comissió permanent de la Professió d’Infermeria
de Catalunya del Departament de Salut
 Consell de Participació de l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

 Comissió digital en la qual inclourem la recepta
electrònica i la interoperabilitat IDIS
 Comissió de col·laboració privada-pública de l’IDIS
 Comissió tècnica de transparència (CTTAIP) d’IDIS
 Comissió tècnica en matèria de documentació
clínica del Departament de Salut
 Consell Internacional de les Infermeres
 Comissió de Contractació Pública

MEMÒRIA 2019

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ

755.541,62 €

DESPESES D’EXPLOTACIÓ

746.952,52 €
7,69 €

119.564,34 €

9.387,17 €

4.323,94 €

Ingressos excepcionals

Subvencions
a la formació

124.758,34 €
Ingressos per
serveis diversos

Despeses excepcionals

Dotació per amortitzacions

Aprovisionaments i treballs
fets per altres empreses

340.123,68 €

Serveis exteriors i altres
despeses d’explotació
INGRESSOS

506.895,00 €
Quotes entitats
membres de l’ACES

147.285,36 €

despeses

250.148,62 €

Despeses de personal
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ASSOCIATS
HOSPITALITZACIÓ D’AGUTS Àptima Centre Clínic · Centre Hospitalari Policlínica Barcelona · Centro Médico Teknon · Clínica Bofill · Clínica Corachan · Clínica Girona · Clínica Ntra. Sra. del Remei
· Clínica Onyar · Clínica Perp. Socorro Lérida · Clínica Sagrada Família · Clínica Sant Jordi · Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad) · Clínica Santa Creu · Clínica Tres Torres · Diagnosis Médica
- Creu Blanca · HM Delfos · Hospital de Barcelona, SCIAS · Hospital El Pilar · Hospital Quirón Salud Barcelona · Hospital Sanitas CIMA · Hospital Universitari Dexeus · Hospital Universitari General
de Catalunya · Hospital Viamed Monegal · Hospital Privat de Mataró · Policlínica Comarcal del Vendrell · Vithas Hospital Montserrat | SOCIOSANITARIS I SOCIALS Centre Mèdic Molins · Centre
Sociosanitari l’Estada · Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe · Clínica Sant Antoni - HUCASVE · Clínica Sant Josep (Igualada) · Comunidad de la Clínica Salus Infirmorum IRSJG · Edelweiss Iberica ·
Fundació ACE. Institut Català de Neurologies Aplicades · Fundació Escleròsi Múltiple · Fundació Finestrelles · Fundació Privada Cemcat · Hestia alliance · Hestia Palau · Nou Hospital Evangèlic ·
Prytanis Hospitalet · Prytanis Sant Boi · Serveis Clínics | POLICLÍNIQUES Actes Mèdics Consulting · Assistencial Anoia · Assistencial Prat · Badamedic · Brugues Assistencial · Cemedic · Centre
Assistencial Baix Llobregat · Centre Assistencial Sant Joan · Centre Mèdic Agrupació · Centre Mèdic Berguedà · Centre Mèdic Clínicum · Centre Mèdic Collblanc · Centre Mèdic Dr. Valls · Centre
Mèdic Fenals · Centre Mèdic Les Franqueses · Centre Mèdic Martorell · Centre Mèdic MEISA · Centre Mèdic Mútua General de Catalunya · Centre Mèdic Nou Montreix · Centre Mèdic PratSalut ·
Centre Mèdic Ripollet · Centre Mèdic Rubí · Centre Mèdic Sant Andreu · Centre Salut Integral · Centre Sanitari Can Mora · Centres Medical · Centro Médico Benviure · Centro Médico Catalunya ·
CIASA · Clínica Bofill Proactive Health · Clínica Olivé Gumà · Consultori Bayés Vic · Creu Groga · Deltamedic · Ebreclínic Serveis Mèdics · Figueres Salut · Gabimedi-Sta. Coloma Farners · Gabinet
d’Especialitats Mèdiques Associades - GEMA · Gestió Sanitària EG 92 (Grup Atlàntida) · Grup 9 Serveis Mèdics · IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU (Quality Medical Service) · Institut Mèdic Baix Vallès
(IMBV) · IT&Gestion · Medicina i Serveis Creu Blava · MIPS Fundació Privada · Osmedical (Centre Mèdic Tàrrega) · Palamós Alfamedic · Policlínica Guadalupe · Policlínica Maresme · Policlínica Tretón
· Polimedic · QCA Quirúrgica Barcelona · Quality First Care · Ressonància Oberta Selva Maresme · Servicios Auxiliares de Medicina Integral · Tredic · Vectis - Policlínica Calella | TRAUMATOLOGIA
- REHABILITACIÓ AM. Centre de medicina fisio. i rehab. Vallès clínic · Aracab fisioteràpia i osteopatia · Arcmedic Rehabilitació · Barnés Kinè · C.R.R., Rehabilitació · CAFYR Rehabilitación · Centre
de Fisioteràpia Manfred · Centre de Fisioteràpia Tars · Centre de Recuperació Fisiomed · Centre de Recuperació Funcional Montigalà · Centre de Rehabilitació i Llenguatge · Centre de Rehabilitació
L’EIVAX · Centre de Rehabilitació M. Romero · Centre de Rehabilitació Preventiva Laboral (SAIBELA) · Centre de Rehabilitació Sastre-Roca · Centre de Rehabilitació SPAL · Centre Mèdic d’Agramunt
· Centre Mèdic de Recuperació Funcional · Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia Sant Martí · Centre Mèdic i Rehabilitació Caldes · Centre Mèdic Puigcerdà · Centre Medicina Correctiva · Centre
Rehabilitació Balmes-Esfera Salud · Centre Terapèutic Granollers · Centres Cruz Navarro · Centro Médico Mesro · Centro Rec. Funcional ARTROS · Centro Recuperación Funcional Vallés · Clínica Ignasi
Gómez · Clínica Perramon · Corgos Serveis de Salut · Cornellà, Centro de Traumatología y Rehabilitación · CRT · D2 Centre de Fisioteràpia · EFIRE (EIRE) · Fisat BCN · Fisio Blanes · Fisioclínic A. Carrera
· FISIOCOS · Fisiomed · Fisiomèdic Girona Group 2013 · Fisiomèdic Tecnològic · Fisios Centro de Fisioterapia · Fisiosport Maresme · Fisioteràpia i Reeducació · FISMED Fisioteràpia i Medicina Funcional
· G.R.F. Gabinet de Recuperació Funcional · Global Salut Iberica · Icatme Servicios Médicos · Kineopatik · Klynos Consultoris · Medicina i Fisioteràpia Fontanet · Meditrauma · Naeko · Novamedicum
Dr. Cabestany · Ortex · Ortopèdia Hugué · Rehabilitació Corachan · Servicios Médicos Traumare · Servimedic, Rehabilitación y Traumatología · Servisreha · Tarrayoga · Therapy Trainer · Tilkina ·
Trafic Baix · Unitat d’estimulació neurològica Barcelona | APARELL DIGESTIU Gasthepar · Servidigest | CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA Clínica Planas · IM CLINIC - Dr. Ivan Mañero ·
Monaco International Medical Group | DIÀLISI Diaverum Servicios Renales · Fresenius Medical Care Services Catalunya | FERTILITAT Barcelona IVF · Diatros · EUVITRO (Clínica Eugin) · Fertilab Institut
Català de Fertilitat | PROVES DIAGNÒSTIQUES BCN Patòlegs · BIOPAT. Hospital de Barcelona · Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón · Centre Faixat · Centre mèdic diagnòstic Alomar · CETIR
Centre Mèdic · Imagen Médica Digital Servicios Diagnósticos · Instituts Guirado · Laboratorio de análisis Dr. Echevarne · MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques · SYNLAB Diagnósticos Globales · United
Laboratories Barcelona | ODONTOLOGIA I CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL AECAD · Clínica Dental Miravé · Dental Site, SL (Bukalix) · Instituts Odontològics Associats · Gnation, Centro Cirugía Oral y
Maxilofacial Bcn | OFTALMOLOGIA Centro de Oftalmología Barraquer · Institut Català de Retina · Institut Lleida d’Oftalmologia - ILO | ONCOLOGIA I RADIOTERÀPIA Institut IMOR | UROLOGIA CSF
Uros Associats · Institut Català d’Urologia i Nefrologia (ICUN) | SERVEIS ASSISTENCIALS Ad Salutem Institute for Healthy Sleep · Doctor On Call · Eugenomic · GGMAC Global Assistance · Sphera
Global Gestión Médica Internacional | TRANSPORT SANITARI Ambulàncies Ponent · Emerpro Health Service · Serveis Sociosanitaris Generals

PatrocinadorS preferentS

Patrocinadors

App segura de comunicación
para profesionales médico s
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