Ens cal estabilitat per damunt de tot

E

l 14 de gener de 2015 el president de la Generalitat
de Catalunya, el M. H. Artur Mas, anunciava eleccions
anticipades quan encara quedava molta legislatura per
endavant. El 4 d’agost es publicava el Decret de convocatòria, el 27 de setembre tenien lloc les eleccions i, com
és prou conegut, el 10 de gener de 2016 Carles Puigdemont
era investit president. Mig any de finalització de govern i mig
any esperant-ne un de nou és un escenari que no ens podem
permetre si volem continuar progressant col·lectivament.
Tot i així, aquest ha estat un any ben aprofitat per l’ACES.
A les eleccions de la CEOE del gener vaig ser nomenada
membre del comitè executiu, en representació de la Federació
Nacional de Clíniques Privades. El març era escollida per unanimitat presidenta de l’FNCP, i a l’abril passava d’ocupar la secretaria a obtenir la vicepresidència del comitè executiu de la
Unió Europea d’Hospitals Privats. Es consolidaven d’aquesta
manera unes posicions, tant en organismes nacionals com internacionals, en què la sanitat privada té presència, veu i vot.
Igualment, hem tancat un capítol important que feia tres
anys que arrossegàvem: l’aplicació del 21% de l’IVA a l’activitat quirúrgica feta per professionals no assalariats en les entitats sanitàries privades. La nostra insistència i perseverança
a instàncies espanyoles i europees han donat els seus fruits,
i el novembre la Inspecció General de Tributs ens confirmava
l’acollida, amb un canvi d’Instrucció Interna, de l’argumentari
mantingut per l’ACES i l’FNCP des dels inicis.
També hem continuat apostant per la qualitat assistencial
i la seguretat del pacient, des de la nostra pertinença a l’IDIS,
amb l’impuls de la Quality Healthcare que vam presentar a
l’Hospital de Barcelona el juny. El mateix mes fèiem la Jornada
sobre Evolució i perspectives del sector sanitari privat a l’IESE.
Així mateix, hem consolidat les jornades d’Infermeria, iniciades fa dos anys, amb una segona convocatòria a la Clínica
Sant Antoni de Barcelona, amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics? Simultàniament hem portat a terme
estudis econòmics sobre el sector, com el que es va presentar
a l’Institut Lleida d’Oftalmologia el novembre.
Quant a la negociació col·lectiva, el conveni sanitari de
privades, que va ser denunciat, ha estat prorrogat fins al mes

de desembre i actualment es troba en plena negociació. D’altra banda, el conveni SISCAT s’ha reactivat i s’ha desencallat el 5% que en el seu dia el va dur a la judicialització, tot
absorbint el conveni sociosanitari que li havia sortit al pas.
Pel que fa al conveni d’accidents de trànsit privat, hem iniciat
una campanya nacional per tal de difondre els drets de les
víctimes d’accidents de trànsit, com ho és la lliure elecció de
centre sanitari, en col·laboració amb les associacions d’aquest
àmbit, i així ho vam exposar a la jornada celebrada a la Clínica
Corachan a l’octubre.
Finalment, hem hagut d’adoptar una posició de fermesa
davant les administracions espanyola i catalana, ja que, en un
foc creuat polític, s’ha utilitzat el nostre sector com a «eina
de pressió electoral», mentre persistia un impagament insostenible o inassumible de les facturacions dels centres privats
concertats del 30% el mes de juny, i del 100% els mesos de
juliol, agost, setembre, octubre, novembre, i així ha estat fins
a 48 hores abans de les eleccions espanyoles del desembre.
Això ha comportat gravíssimes tensions de tresoreria i retards
en els pagaments a treballadors i proveïdors per part de les
entitats sanitàries privades concertades que representem. Per
aquesta raó hem posat de manifest, amb la rotunditat que
calia, l’amenaça que aquesta situació comportava per a la viabilitat de les nostres entitats. D’aquesta situació que acabo
de descriure, n’hem de treure una lliçó i tenir-la ben present
perquè no es torni a repetir.
Més enllà dels partits, les ideologies i la dinàmica política
canviant, el sector sanitari necessita estabilitat perquè pugui
donar cobertura efectiva al dret fonamental que com a tal
s’estableix en la Constitució. En aquest sentit, cal dotar-lo
d’uns pressupostos adequats a les necessitats de la població,
fent ús de tots els recursos disponibles amb criteris objectius
i socials, i amb independència que aquests recursos siguin de
provisió privada o pública: tots han de tenir com a únic objectiu garantir els serveis de salut a la ciutadania.
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endavant. El 4 d’agost es publicava el Decret de convocatòria, el 27 de setembre tenien lloc les eleccions i, com
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Així mateix, hem consolidat les jornades d’Infermeria, iniciades fa dos anys, amb una segona convocatòria a la Clínica
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juliol, agost, setembre, octubre, novembre, i així ha estat fins
a 48 hores abans de les eleccions espanyoles del desembre.
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calia, l’amenaça que aquesta situació comportava per a la viabilitat de les nostres entitats. D’aquesta situació que acabo
de descriure, n’hem de treure una lliçó i tenir-la ben present
perquè no es torni a repetir.
Més enllà dels partits, les ideologies i la dinàmica política
canviant, el sector sanitari necessita estabilitat perquè pugui
donar cobertura efectiva al dret fonamental que com a tal
s’estableix en la Constitució. En aquest sentit, cal dotar-lo
d’uns pressupostos adequats a les necessitats de la població,
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Vicepresidenta 1a
Sra. Lourdes Mas Casanovas
Hospital de Barcelona SCIAS
Vicepresident 2n
Dr. Josep I. Hornos Vila
General Lab-Labco Quality
Diagnostics
Vicepresident 3r
Dr. Gonçal Lloveras Rubio
Clínica de Medicina Integral
Diagonal
Tresorer
Dr. Jaume Raventós Monjo
Grupo Hospitalario Quirón

Vocal Girona
Sr. Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill
Vocal Lleida
Dr. Xavier Caufapé Caufapé
Institut Lleida d’Oftalmologia
(ILO)
Vocal Tarragona
Sr. Joan Solé Olivé
Instituts Odontològics
Vocal Centres
d’Internament General
Dr. José Luis Simón Riazuelo
Hospital Quirón Teknon
Vocal Centres sense
Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació
i Llenguatge (CRIL)

Secretari general
Sr. José Antonio Fernández
Bustillo

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)
Sr. Antoni Vives Fierro
Artista
Sr. Pau Herrera
President (AED)
Dr. Joan B. Casas
Degà (Col·legi d’Economistes
de Catalunya)

Sra. Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic
Des de l’abril de 2015
Vocal Centres Socials
i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles
Vocal Transport Sanitari
Sr. Stefano Pellegri
Transport Sanitari de Catalunya
Vocal Centres Diagnòstic
per la Imatge
Sr. Jorge Viladrich Ruiz
CETIR Centre Mèdic
Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología Barraquer

CONSELL ASSESSOR ACES 2015
Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)

Vocal Centres Sociosanitaris (B-D)
Sra. Concepción Ramos Díaz
Centre Assistencial Prytanis
Fins al febrer de 2015

Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor Titular Departament de
Direcció d’Operacions i Innovació
(ESADE)
Sr. Higini Raventós
President (Grupo SAR)
Dr. Antonio Paredes
Director Zona Noreste
(Adeslas)
Dr. Xavier Gómez Batiste
Director del Centre Col·laborador
de l’OMS per a Programes Públics
de Cures Pal·liatives (ICO)

Subdirectora
Sra. Elena de la Campa Alonso
Directora de comunicació
i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño
Coordinadora de formació
Sra. Rosa Bayot Escardívol
Responsable d’eHealth
Dr. Frederic Llordachs Marqués

XARXES SOCIALS. Pel que fa les xarxes, l’ACES està present a Twitter amb

un total de 918 seguidors i a Linkedin, amb 185. Així mateix, Formació ACES-ULTREIA
també té perfils actius a Twitter, amb 200 seguidors, i a Facebook, que després de sis
mesos d’activitat compta amb 111 seguidors.

Vocal 2n
Dr. Bartolomé Martínez Jover
Clínica Corachan

Vocal 4t
Dr. Jaume Perramon Llavina
Centro de Traumatología y
Ortopedia
Vocal 5è
Dr. Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA
Vocal 6è
Dr. Joan Torralba Llopis
Quirúrgica Cirujanos Asociados
Vocal 7è
Sr. Gabriel Masfurroll Cortada
Clínica Tres Torres

Responsable
de l’àrea de socis
Sr. Eduard Bermejo Ródenas
Responsable
de l’àrea d’empreses
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente
Secretària de direcció
Sra. Cristina Mata Guinda
Administració i secretaria
Sra. Anna Fernández Setó
Sra. Mònica Mariné i Nuñez
Sra. Rosa Martín Fénix
(fins al gener de 2015)
Sra. Montse Peguero Pavia
(a partir de febrer de 2015)

Representació institucional
ÒRGANS DE GOVERN

Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família

ESTRUCTURA DE GESTIÓ
Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

WEB. Durant l’any 2015 el web va rebre 29.604 visites de les quals més de 9.000
es van fer des d’un dispositiu mòbil o tauleta. Aquesta xifra representa un augment
del 12 % respecte de les dades de l’exercici anterior. El web l’han visitat 20.760
usuaris, un 68,6 % dels quals són nous usuaris i el 31,4 % ja ens coneixien. S’han
visualitzat 108.533 pàgines, i la pàgina que més visites ha rebut ha estat la de la
secció de Formació, amb un 15,90 %.

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2015
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal
del Vendrell

PREMSA. Enguany l’ACES ha consolidat i reforçat el seu paper com a font d’informació destacada i de referència dins del sector sanitari. La presència als mitjans de comunicació durant el 2015 ha estat la més rellevant dels darrers tres anys. Els impactes
en tots els mitjans han augmentat en relació a l’any 2014 un 271,26 % i s’ha arribat a
una xifra rècord de 323 notícies difoses en mitjans especialitzats sanitaris, generalistes,
econòmics, televisions i ràdios. És remarcable la visibilitat obtinguda a la televisió, que
creix un 57,14 % i a la ràdio un 166,67 % respecte de l’any anterior. Així mateix, a banda de les notícies pròpies generades a partir de temes d’actualitat del sector sanitari,
enguany en destaquen dues. D’una banda, el massiu seguiment a tots els mitjans del
cas dels impagaments a centres sanitaris i socials, i de l’altra, el seguiment del procés
de Barnaclínic. Aquests casos han provocat una presència constant de l’ACES als mitjans de comunicació durant mesos. Enguany des del gabinet de premsa s’han redactat
i enviat 16 notes de premsa als mitjans de comunicació.

Creix la influència de l’ACES
a Espanya i a Europa

La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va ser nomenada el mes de febrer membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE). El març, Cristina Contel va
ser escollida vicepresidenta del comitè executiu de
l’assemblea general de la Unió Europea d’Hospitals
Privats (UEHP) i també era reelegida presidenta de
la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP).

Assemblea anual de socis

El 21 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis, en què es van aprovar la gestió i els comptes del
2014; el pressupost per al 2015; el nomenament com
a membres de la junta directiva del doctor Bartolomé
Martínez (Clínica Corachan) com a vocal segon, del
senyor Gabriel Masfurroll (Clínica Tres Torres) com a
vocal setè, del senyor Jorge Viladrich (CETIR Centre
Mèdic) com a vocal de centres de diagnòstic per la
imatge, i de la senyora Reyes Gualda (Nou Hospital
Evangèlic) com a vocal de centres sociosanitaris.
També es va ratificar l’admissió dels nous socis.

JORNADES
PERSPECTIVES DE LA SANITAT PRIVADA
Prop de 200 persones van assistir el 3 de juny a l’auditori de l’IESE a la jornada Evolució i perspectives
del sector sanitari privat. Els experts van confirmar
l’arribada de la recuperació econòmica i el fet que
la sanitat privada catalana es troba en bones condicions per aprofitar les noves oportunitats.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La jornada de reflexió de l’ACES, celebrada el 18 de
juny al Real Club de Golf El Prat de Terrassa, va servir
per debatre les dificultats i possibilitats de les empreses en el camp de les urgències i de la cronicitat.
SEGONA JORNADA D’INFERMERIA
Amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics?, la jornada es va celebrar el 7 d’octubre a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, i va servir per analitzar
els avantatges i inconvenients de la implantació de
les TIC a la professió amb el valor afegit de testimonis
personals. Es va arribar a la conclusió que la incorporació de la tecnologia és irreversible i que, gestionada
amb responsabilitat, no implica deshumanització.

Formació
L’any 2015 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir
222 cursos a través d’Ultreia Formació i Comunicació. El nombre de participants va ser de 1.754.
L’import de les subvencions va ser inferior a l’any anterior. En canvi, la demanda de cursos in company i la
realització de les gestions per obtenir la bonificació
del crèdit formatiu van augmentar.
La major demanda es va centrar en els cursos assistencials, tot i que va destacar la consolidació dels
cursos adreçats a millorar l’atenció del pacient i la
gestió de les emocions.
També es va fer la presentació del pla a l’Hospital
Dexeus, on va tenir lloc una conferència interactiva
per part de Baldi Figueras, coach que forma part de
l’equip docent.

XVI Sopar de l’ACES

El sopar anual de l’ACES es va celebrar el 4 de juny
a l’Hotel Melià Sky de Barcelona. L’esdeveniment
va incloure el diàleg Ciència versus humanisme i va
comptar amb la participació de Jordi Camí, director
general del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall, i de Maria
Victòria Roqué, doctora en Filosofia i Teologia i professora d’Humanitats de la Universitat Internacional
de Catalunya. El diàleg va ser moderat pel periodista
Josep Puigbó.

SESSIONS
GESTIÓ ASSISTENCIAL
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica
Corachan, va servir per debatre les implicacions
de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents
de circulació. Va incloure dues taules rodones: la
primera es va dedicar a la prestació d’assistència
als accidentats i la segona, als drets de les víctimes.
En el decurs de la jornada l’FNCP va presentar la
campanya estatal de trànsit impulsada per aquesta
organització.
DEBAT SOBRE EL SECTOR SANITARI
El 5 de novembre, l’ACES va celebrar la junta directiva a l’Institut Lleida d’Oftalmologia. A continuació
es va presentar una enquesta de Deloitte sobre com
els centres perceben la seva situació en el mercat i
una anàlisi economicofinancera del sector sanitari
privat català.

ANÀLISI DE LA REFORMA FISCAL
La consultora Auren va repassar el 27 de gener els
principals canvis en la fiscalitat per al 2015 en un
acte organitzat per l’ACES a la seu de PIMEC.
SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE NOVETATS I MEDIACIÓ
El 4 de març l’ACES va organitzar una sessió informativa a PIMEC amb les darreres novetats relacionades amb els centres sociosanitaris. En el decurs
de la sessió es va presentar el projecte de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) per a la
implantació d’un sistema de resolució de conflictes
als centres sociosanitaris.
LA Q DE QUALITAT AVANÇA
El 30 de juny es va presentar a l’Hospital de Barcelona la posada en marxa de l’acreditació Quality
Healthcare (QH), pensada perquè les organitzacions
sanitàries puguin autoavaluar-se i el públic pugui accedir a una mesura de la qualitat fàcilment llegible.

p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració
p Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
p Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell
de direcció i de salut
p Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP), junta directiva
p Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
p Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, comissió paritària sectorial de sanitat
privada
p Institut per al Desenvolupament i Integració de
la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
p Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
p PIMEC, junta directiva i comitè executiu
p Servei Català de la Salut, consell de direcció
p Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
p Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

MESES DE NEGOCIACIÓ
p Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
p Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
p Conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit per a l’exercici 20142017 (sector privat)

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell de participació
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat

p AQuAS, grup de treball per a la revisió externa
de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
p Cambra de Comerç de Barcelona, comissió
d’empreses del sector de la salut
p Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
p Consell Català de la Salut
p Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
p Departament de Salut, consell assessor del Pla
director sociosanitari
p Departament de Salut, comissió assessora de
l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut
afectiva, sexual i reproductiva
p Departament de Salut, comitè tècnic del sector
de l’Assistència sanitària lliure
p Departament de Salut, consell assessor de la
Professió d’Infermeria de Catalunya
p Departament de Salut, consell assessor de la
Seguretat dels pacients
p Departament de Salut, grup de treball del
Procés de revisió i actualització de la carta de
drets i deures dels ciutadans
p Departament de Salut, grup d’experts per a la
creació del qüestionari de satisfacció amb els
serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
p Departament d’Ensenyament, Consell Català
de Formació Professional
p Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), consell general
p Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
p Institut per al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
p PIMEC, comissió de salut
p PIMEC, comissió laboral
p Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
p Servei Català de la Salut, comissió de sistemes
de pagament
p Servei Català de la Salut, grup de treball de
rehabilitació
p Subcomissió permanent de Catalunya del
conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit, comitè mèdic

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
Presidenta
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
Comissió de direcció d’infermeria
Presidenta
Sra. Núria Cobalea González
Comissió economicofinancera
President
Sr. Lluís Viguera Espejo
Comissió de recursos humans
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Dr. Josep Cararach
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Sra. Odalys Peyrón Liaño
Coordinadora de formació
Sra. Rosa Bayot Escardívol
Responsable d’eHealth
Dr. Frederic Llordachs Marqués

XARXES SOCIALS. Pel que fa les xarxes, l’ACES està present a Twitter amb

un total de 918 seguidors i a Linkedin, amb 185. Així mateix, Formació ACES-ULTREIA
també té perfils actius a Twitter, amb 200 seguidors, i a Facebook, que després de sis
mesos d’activitat compta amb 111 seguidors.
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Dr. Bartolomé Martínez Jover
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Vocal 4t
Dr. Jaume Perramon Llavina
Centro de Traumatología y
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Vocal 5è
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Hospital Sanitas CIMA
Vocal 6è
Dr. Joan Torralba Llopis
Quirúrgica Cirujanos Asociados
Vocal 7è
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Secretària de direcció
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Sra. Anna Fernández Setó
Sra. Mònica Mariné i Nuñez
Sra. Rosa Martín Fénix
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Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família

ESTRUCTURA DE GESTIÓ
Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

WEB. Durant l’any 2015 el web va rebre 29.604 visites de les quals més de 9.000
es van fer des d’un dispositiu mòbil o tauleta. Aquesta xifra representa un augment
del 12 % respecte de les dades de l’exercici anterior. El web l’han visitat 20.760
usuaris, un 68,6 % dels quals són nous usuaris i el 31,4 % ja ens coneixien. S’han
visualitzat 108.533 pàgines, i la pàgina que més visites ha rebut ha estat la de la
secció de Formació, amb un 15,90 %.

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2015
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal
del Vendrell

PREMSA. Enguany l’ACES ha consolidat i reforçat el seu paper com a font d’informació destacada i de referència dins del sector sanitari. La presència als mitjans de comunicació durant el 2015 ha estat la més rellevant dels darrers tres anys. Els impactes
en tots els mitjans han augmentat en relació a l’any 2014 un 271,26 % i s’ha arribat a
una xifra rècord de 323 notícies difoses en mitjans especialitzats sanitaris, generalistes,
econòmics, televisions i ràdios. És remarcable la visibilitat obtinguda a la televisió, que
creix un 57,14 % i a la ràdio un 166,67 % respecte de l’any anterior. Així mateix, a banda de les notícies pròpies generades a partir de temes d’actualitat del sector sanitari,
enguany en destaquen dues. D’una banda, el massiu seguiment a tots els mitjans del
cas dels impagaments a centres sanitaris i socials, i de l’altra, el seguiment del procés
de Barnaclínic. Aquests casos han provocat una presència constant de l’ACES als mitjans de comunicació durant mesos. Enguany des del gabinet de premsa s’han redactat
i enviat 16 notes de premsa als mitjans de comunicació.

Creix la influència de l’ACES
a Espanya i a Europa

La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va ser nomenada el mes de febrer membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE). El març, Cristina Contel va
ser escollida vicepresidenta del comitè executiu de
l’assemblea general de la Unió Europea d’Hospitals
Privats (UEHP) i també era reelegida presidenta de
la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP).

Assemblea anual de socis

El 21 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis, en què es van aprovar la gestió i els comptes del
2014; el pressupost per al 2015; el nomenament com
a membres de la junta directiva del doctor Bartolomé
Martínez (Clínica Corachan) com a vocal segon, del
senyor Gabriel Masfurroll (Clínica Tres Torres) com a
vocal setè, del senyor Jorge Viladrich (CETIR Centre
Mèdic) com a vocal de centres de diagnòstic per la
imatge, i de la senyora Reyes Gualda (Nou Hospital
Evangèlic) com a vocal de centres sociosanitaris.
També es va ratificar l’admissió dels nous socis.

JORNADES
PERSPECTIVES DE LA SANITAT PRIVADA
Prop de 200 persones van assistir el 3 de juny a l’auditori de l’IESE a la jornada Evolució i perspectives
del sector sanitari privat. Els experts van confirmar
l’arribada de la recuperació econòmica i el fet que
la sanitat privada catalana es troba en bones condicions per aprofitar les noves oportunitats.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La jornada de reflexió de l’ACES, celebrada el 18 de
juny al Real Club de Golf El Prat de Terrassa, va servir
per debatre les dificultats i possibilitats de les empreses en el camp de les urgències i de la cronicitat.
SEGONA JORNADA D’INFERMERIA
Amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics?, la jornada es va celebrar el 7 d’octubre a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, i va servir per analitzar
els avantatges i inconvenients de la implantació de
les TIC a la professió amb el valor afegit de testimonis
personals. Es va arribar a la conclusió que la incorporació de la tecnologia és irreversible i que, gestionada
amb responsabilitat, no implica deshumanització.

Formació
L’any 2015 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir
222 cursos a través d’Ultreia Formació i Comunicació. El nombre de participants va ser de 1.754.
L’import de les subvencions va ser inferior a l’any anterior. En canvi, la demanda de cursos in company i la
realització de les gestions per obtenir la bonificació
del crèdit formatiu van augmentar.
La major demanda es va centrar en els cursos assistencials, tot i que va destacar la consolidació dels
cursos adreçats a millorar l’atenció del pacient i la
gestió de les emocions.
També es va fer la presentació del pla a l’Hospital
Dexeus, on va tenir lloc una conferència interactiva
per part de Baldi Figueras, coach que forma part de
l’equip docent.

XVI Sopar de l’ACES

El sopar anual de l’ACES es va celebrar el 4 de juny
a l’Hotel Melià Sky de Barcelona. L’esdeveniment
va incloure el diàleg Ciència versus humanisme i va
comptar amb la participació de Jordi Camí, director
general del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall, i de Maria
Victòria Roqué, doctora en Filosofia i Teologia i professora d’Humanitats de la Universitat Internacional
de Catalunya. El diàleg va ser moderat pel periodista
Josep Puigbó.

SESSIONS
GESTIÓ ASSISTENCIAL
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica
Corachan, va servir per debatre les implicacions
de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents
de circulació. Va incloure dues taules rodones: la
primera es va dedicar a la prestació d’assistència
als accidentats i la segona, als drets de les víctimes.
En el decurs de la jornada l’FNCP va presentar la
campanya estatal de trànsit impulsada per aquesta
organització.
DEBAT SOBRE EL SECTOR SANITARI
El 5 de novembre, l’ACES va celebrar la junta directiva a l’Institut Lleida d’Oftalmologia. A continuació
es va presentar una enquesta de Deloitte sobre com
els centres perceben la seva situació en el mercat i
una anàlisi economicofinancera del sector sanitari
privat català.

ANÀLISI DE LA REFORMA FISCAL
La consultora Auren va repassar el 27 de gener els
principals canvis en la fiscalitat per al 2015 en un
acte organitzat per l’ACES a la seu de PIMEC.
SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE NOVETATS I MEDIACIÓ
El 4 de març l’ACES va organitzar una sessió informativa a PIMEC amb les darreres novetats relacionades amb els centres sociosanitaris. En el decurs
de la sessió es va presentar el projecte de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) per a la
implantació d’un sistema de resolució de conflictes
als centres sociosanitaris.
LA Q DE QUALITAT AVANÇA
El 30 de juny es va presentar a l’Hospital de Barcelona la posada en marxa de l’acreditació Quality
Healthcare (QH), pensada perquè les organitzacions
sanitàries puguin autoavaluar-se i el públic pugui accedir a una mesura de la qualitat fàcilment llegible.

p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració
p Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
p Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell
de direcció i de salut
p Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP), junta directiva
p Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
p Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, comissió paritària sectorial de sanitat
privada
p Institut per al Desenvolupament i Integració de
la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
p Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
p PIMEC, junta directiva i comitè executiu
p Servei Català de la Salut, consell de direcció
p Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
p Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

MESES DE NEGOCIACIÓ
p Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
p Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
p Conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit per a l’exercici 20142017 (sector privat)

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell de participació
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat

p AQuAS, grup de treball per a la revisió externa
de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
p Cambra de Comerç de Barcelona, comissió
d’empreses del sector de la salut
p Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
p Consell Català de la Salut
p Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
p Departament de Salut, consell assessor del Pla
director sociosanitari
p Departament de Salut, comissió assessora de
l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut
afectiva, sexual i reproductiva
p Departament de Salut, comitè tècnic del sector
de l’Assistència sanitària lliure
p Departament de Salut, consell assessor de la
Professió d’Infermeria de Catalunya
p Departament de Salut, consell assessor de la
Seguretat dels pacients
p Departament de Salut, grup de treball del
Procés de revisió i actualització de la carta de
drets i deures dels ciutadans
p Departament de Salut, grup d’experts per a la
creació del qüestionari de satisfacció amb els
serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
p Departament d’Ensenyament, Consell Català
de Formació Professional
p Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), consell general
p Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
p Institut per al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
p PIMEC, comissió de salut
p PIMEC, comissió laboral
p Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
p Servei Català de la Salut, comissió de sistemes
de pagament
p Servei Català de la Salut, grup de treball de
rehabilitació
p Subcomissió permanent de Catalunya del
conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit, comitè mèdic
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XARXES SOCIALS. Pel que fa les xarxes, l’ACES està present a Twitter amb

un total de 918 seguidors i a Linkedin, amb 185. Així mateix, Formació ACES-ULTREIA
també té perfils actius a Twitter, amb 200 seguidors, i a Facebook, que després de sis
mesos d’activitat compta amb 111 seguidors.
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WEB. Durant l’any 2015 el web va rebre 29.604 visites de les quals més de 9.000
es van fer des d’un dispositiu mòbil o tauleta. Aquesta xifra representa un augment
del 12 % respecte de les dades de l’exercici anterior. El web l’han visitat 20.760
usuaris, un 68,6 % dels quals són nous usuaris i el 31,4 % ja ens coneixien. S’han
visualitzat 108.533 pàgines, i la pàgina que més visites ha rebut ha estat la de la
secció de Formació, amb un 15,90 %.

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2015
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del Vendrell

PREMSA. Enguany l’ACES ha consolidat i reforçat el seu paper com a font d’informació destacada i de referència dins del sector sanitari. La presència als mitjans de comunicació durant el 2015 ha estat la més rellevant dels darrers tres anys. Els impactes
en tots els mitjans han augmentat en relació a l’any 2014 un 271,26 % i s’ha arribat a
una xifra rècord de 323 notícies difoses en mitjans especialitzats sanitaris, generalistes,
econòmics, televisions i ràdios. És remarcable la visibilitat obtinguda a la televisió, que
creix un 57,14 % i a la ràdio un 166,67 % respecte de l’any anterior. Així mateix, a banda de les notícies pròpies generades a partir de temes d’actualitat del sector sanitari,
enguany en destaquen dues. D’una banda, el massiu seguiment a tots els mitjans del
cas dels impagaments a centres sanitaris i socials, i de l’altra, el seguiment del procés
de Barnaclínic. Aquests casos han provocat una presència constant de l’ACES als mitjans de comunicació durant mesos. Enguany des del gabinet de premsa s’han redactat
i enviat 16 notes de premsa als mitjans de comunicació.

Creix la influència de l’ACES
a Espanya i a Europa

La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va ser nomenada el mes de febrer membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE). El març, Cristina Contel va
ser escollida vicepresidenta del comitè executiu de
l’assemblea general de la Unió Europea d’Hospitals
Privats (UEHP) i també era reelegida presidenta de
la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP).

Assemblea anual de socis

El 21 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis, en què es van aprovar la gestió i els comptes del
2014; el pressupost per al 2015; el nomenament com
a membres de la junta directiva del doctor Bartolomé
Martínez (Clínica Corachan) com a vocal segon, del
senyor Gabriel Masfurroll (Clínica Tres Torres) com a
vocal setè, del senyor Jorge Viladrich (CETIR Centre
Mèdic) com a vocal de centres de diagnòstic per la
imatge, i de la senyora Reyes Gualda (Nou Hospital
Evangèlic) com a vocal de centres sociosanitaris.
També es va ratificar l’admissió dels nous socis.

JORNADES
PERSPECTIVES DE LA SANITAT PRIVADA
Prop de 200 persones van assistir el 3 de juny a l’auditori de l’IESE a la jornada Evolució i perspectives
del sector sanitari privat. Els experts van confirmar
l’arribada de la recuperació econòmica i el fet que
la sanitat privada catalana es troba en bones condicions per aprofitar les noves oportunitats.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La jornada de reflexió de l’ACES, celebrada el 18 de
juny al Real Club de Golf El Prat de Terrassa, va servir
per debatre les dificultats i possibilitats de les empreses en el camp de les urgències i de la cronicitat.
SEGONA JORNADA D’INFERMERIA
Amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics?, la jornada es va celebrar el 7 d’octubre a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, i va servir per analitzar
els avantatges i inconvenients de la implantació de
les TIC a la professió amb el valor afegit de testimonis
personals. Es va arribar a la conclusió que la incorporació de la tecnologia és irreversible i que, gestionada
amb responsabilitat, no implica deshumanització.

Formació
L’any 2015 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir
222 cursos a través d’Ultreia Formació i Comunicació. El nombre de participants va ser de 1.754.
L’import de les subvencions va ser inferior a l’any anterior. En canvi, la demanda de cursos in company i la
realització de les gestions per obtenir la bonificació
del crèdit formatiu van augmentar.
La major demanda es va centrar en els cursos assistencials, tot i que va destacar la consolidació dels
cursos adreçats a millorar l’atenció del pacient i la
gestió de les emocions.
També es va fer la presentació del pla a l’Hospital
Dexeus, on va tenir lloc una conferència interactiva
per part de Baldi Figueras, coach que forma part de
l’equip docent.

XVI Sopar de l’ACES

El sopar anual de l’ACES es va celebrar el 4 de juny
a l’Hotel Melià Sky de Barcelona. L’esdeveniment
va incloure el diàleg Ciència versus humanisme i va
comptar amb la participació de Jordi Camí, director
general del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall, i de Maria
Victòria Roqué, doctora en Filosofia i Teologia i professora d’Humanitats de la Universitat Internacional
de Catalunya. El diàleg va ser moderat pel periodista
Josep Puigbó.

SESSIONS
GESTIÓ ASSISTENCIAL
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica
Corachan, va servir per debatre les implicacions
de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents
de circulació. Va incloure dues taules rodones: la
primera es va dedicar a la prestació d’assistència
als accidentats i la segona, als drets de les víctimes.
En el decurs de la jornada l’FNCP va presentar la
campanya estatal de trànsit impulsada per aquesta
organització.
DEBAT SOBRE EL SECTOR SANITARI
El 5 de novembre, l’ACES va celebrar la junta directiva a l’Institut Lleida d’Oftalmologia. A continuació
es va presentar una enquesta de Deloitte sobre com
els centres perceben la seva situació en el mercat i
una anàlisi economicofinancera del sector sanitari
privat català.

ANÀLISI DE LA REFORMA FISCAL
La consultora Auren va repassar el 27 de gener els
principals canvis en la fiscalitat per al 2015 en un
acte organitzat per l’ACES a la seu de PIMEC.
SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE NOVETATS I MEDIACIÓ
El 4 de març l’ACES va organitzar una sessió informativa a PIMEC amb les darreres novetats relacionades amb els centres sociosanitaris. En el decurs
de la sessió es va presentar el projecte de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) per a la
implantació d’un sistema de resolució de conflictes
als centres sociosanitaris.
LA Q DE QUALITAT AVANÇA
El 30 de juny es va presentar a l’Hospital de Barcelona la posada en marxa de l’acreditació Quality
Healthcare (QH), pensada perquè les organitzacions
sanitàries puguin autoavaluar-se i el públic pugui accedir a una mesura de la qualitat fàcilment llegible.

p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració
p Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
p Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell
de direcció i de salut
p Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP), junta directiva
p Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
p Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, comissió paritària sectorial de sanitat
privada
p Institut per al Desenvolupament i Integració de
la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
p Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
p PIMEC, junta directiva i comitè executiu
p Servei Català de la Salut, consell de direcció
p Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
p Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

MESES DE NEGOCIACIÓ
p Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
p Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
p Conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit per a l’exercici 20142017 (sector privat)

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell de participació
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat

p AQuAS, grup de treball per a la revisió externa
de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
p Cambra de Comerç de Barcelona, comissió
d’empreses del sector de la salut
p Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
p Consell Català de la Salut
p Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
p Departament de Salut, consell assessor del Pla
director sociosanitari
p Departament de Salut, comissió assessora de
l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut
afectiva, sexual i reproductiva
p Departament de Salut, comitè tècnic del sector
de l’Assistència sanitària lliure
p Departament de Salut, consell assessor de la
Professió d’Infermeria de Catalunya
p Departament de Salut, consell assessor de la
Seguretat dels pacients
p Departament de Salut, grup de treball del
Procés de revisió i actualització de la carta de
drets i deures dels ciutadans
p Departament de Salut, grup d’experts per a la
creació del qüestionari de satisfacció amb els
serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
p Departament d’Ensenyament, Consell Català
de Formació Professional
p Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), consell general
p Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
p Institut per al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
p PIMEC, comissió de salut
p PIMEC, comissió laboral
p Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
p Servei Català de la Salut, comissió de sistemes
de pagament
p Servei Català de la Salut, grup de treball de
rehabilitació
p Subcomissió permanent de Catalunya del
conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit, comitè mèdic

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
Presidenta
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
Comissió de direcció d’infermeria
Presidenta
Sra. Núria Cobalea González
Comissió economicofinancera
President
Sr. Lluís Viguera Espejo
Comissió de recursos humans
President
Sr. Francisco Barreira Silveiro
Comissió de gestió de qualitat
President
Dr. Genís Carrasco Gomez
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. M. Teresa Fernández Fernández
Comissió de comunicació, màrqueting
i reputació online
Presidenta
Sra. Mercè Castellví Locutura

COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Comunicació
PUBLICACIONS

ACES Info 54

ACES Info 55

ACES Info 56

ACES Info 57

L’m-Health fa forat al
Mobile
Entrevista a Neus
Munté, consellera
de Benestar Social i
Família

XVI Sopar de l’ACES
Evolució i perspectives del sector
sanitari privat
Entrevista amb
Esperança Martí,
presidenta del Patronat de la Fundació
Puigvert

Monogràfic Turisme
de Salut
Debat: Com atraure
clients internacionals
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del Departament
de Salut i Serveis
Humans del Govern
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Gestió assistencial
dels accidents de
trànsit

Vicepresidenta 1a
Sra. Lourdes Mas Casanovas
Hospital de Barcelona SCIAS
Vicepresident 2n
Dr. Josep I. Hornos Vila
General Lab-Labco Quality
Diagnostics
Vicepresident 3r
Dr. Gonçal Lloveras Rubio
Clínica de Medicina Integral
Diagonal
Tresorer
Dr. Jaume Raventós Monjo
Grupo Hospitalario Quirón

Vocal Girona
Sr. Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill
Vocal Lleida
Dr. Xavier Caufapé Caufapé
Institut Lleida d’Oftalmologia
(ILO)
Vocal Tarragona
Sr. Joan Solé Olivé
Instituts Odontològics
Vocal Centres
d’Internament General
Dr. José Luis Simón Riazuelo
Hospital Quirón Teknon
Vocal Centres sense
Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació
i Llenguatge (CRIL)

Secretari general
Sr. José Antonio Fernández
Bustillo

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)
Sr. Antoni Vives Fierro
Artista
Sr. Pau Herrera
President (AED)
Dr. Joan B. Casas
Degà (Col·legi d’Economistes
de Catalunya)

Sra. Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic
Des de l’abril de 2015
Vocal Centres Socials
i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles
Vocal Transport Sanitari
Sr. Stefano Pellegri
Transport Sanitari de Catalunya
Vocal Centres Diagnòstic
per la Imatge
Sr. Jorge Viladrich Ruiz
CETIR Centre Mèdic
Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología Barraquer

CONSELL ASSESSOR ACES 2015
Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)

Vocal Centres Sociosanitaris (B-D)
Sra. Concepción Ramos Díaz
Centre Assistencial Prytanis
Fins al febrer de 2015

Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor Titular Departament de
Direcció d’Operacions i Innovació
(ESADE)
Sr. Higini Raventós
President (Grupo SAR)
Dr. Antonio Paredes
Director Zona Noreste
(Adeslas)
Dr. Xavier Gómez Batiste
Director del Centre Col·laborador
de l’OMS per a Programes Públics
de Cures Pal·liatives (ICO)

Subdirectora
Sra. Elena de la Campa Alonso
Directora de comunicació
i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño
Coordinadora de formació
Sra. Rosa Bayot Escardívol
Responsable d’eHealth
Dr. Frederic Llordachs Marqués

XARXES SOCIALS. Pel que fa les xarxes, l’ACES està present a Twitter amb

un total de 918 seguidors i a Linkedin, amb 185. Així mateix, Formació ACES-ULTREIA
també té perfils actius a Twitter, amb 200 seguidors, i a Facebook, que després de sis
mesos d’activitat compta amb 111 seguidors.

Vocal 2n
Dr. Bartolomé Martínez Jover
Clínica Corachan

Vocal 4t
Dr. Jaume Perramon Llavina
Centro de Traumatología y
Ortopedia
Vocal 5è
Dr. Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA
Vocal 6è
Dr. Joan Torralba Llopis
Quirúrgica Cirujanos Asociados
Vocal 7è
Sr. Gabriel Masfurroll Cortada
Clínica Tres Torres

Responsable
de l’àrea de socis
Sr. Eduard Bermejo Ródenas
Responsable
de l’àrea d’empreses
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente
Secretària de direcció
Sra. Cristina Mata Guinda
Administració i secretaria
Sra. Anna Fernández Setó
Sra. Mònica Mariné i Nuñez
Sra. Rosa Martín Fénix
(fins al gener de 2015)
Sra. Montse Peguero Pavia
(a partir de febrer de 2015)

Representació institucional
ÒRGANS DE GOVERN

Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família

ESTRUCTURA DE GESTIÓ
Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

WEB. Durant l’any 2015 el web va rebre 29.604 visites de les quals més de 9.000
es van fer des d’un dispositiu mòbil o tauleta. Aquesta xifra representa un augment
del 12 % respecte de les dades de l’exercici anterior. El web l’han visitat 20.760
usuaris, un 68,6 % dels quals són nous usuaris i el 31,4 % ja ens coneixien. S’han
visualitzat 108.533 pàgines, i la pàgina que més visites ha rebut ha estat la de la
secció de Formació, amb un 15,90 %.

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2015
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal
del Vendrell

PREMSA. Enguany l’ACES ha consolidat i reforçat el seu paper com a font d’informació destacada i de referència dins del sector sanitari. La presència als mitjans de comunicació durant el 2015 ha estat la més rellevant dels darrers tres anys. Els impactes
en tots els mitjans han augmentat en relació a l’any 2014 un 271,26 % i s’ha arribat a
una xifra rècord de 323 notícies difoses en mitjans especialitzats sanitaris, generalistes,
econòmics, televisions i ràdios. És remarcable la visibilitat obtinguda a la televisió, que
creix un 57,14 % i a la ràdio un 166,67 % respecte de l’any anterior. Així mateix, a banda de les notícies pròpies generades a partir de temes d’actualitat del sector sanitari,
enguany en destaquen dues. D’una banda, el massiu seguiment a tots els mitjans del
cas dels impagaments a centres sanitaris i socials, i de l’altra, el seguiment del procés
de Barnaclínic. Aquests casos han provocat una presència constant de l’ACES als mitjans de comunicació durant mesos. Enguany des del gabinet de premsa s’han redactat
i enviat 16 notes de premsa als mitjans de comunicació.

Creix la influència de l’ACES
a Espanya i a Europa

La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va ser nomenada el mes de febrer membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE). El març, Cristina Contel va
ser escollida vicepresidenta del comitè executiu de
l’assemblea general de la Unió Europea d’Hospitals
Privats (UEHP) i també era reelegida presidenta de
la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP).

Assemblea anual de socis

El 21 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis, en què es van aprovar la gestió i els comptes del
2014; el pressupost per al 2015; el nomenament com
a membres de la junta directiva del doctor Bartolomé
Martínez (Clínica Corachan) com a vocal segon, del
senyor Gabriel Masfurroll (Clínica Tres Torres) com a
vocal setè, del senyor Jorge Viladrich (CETIR Centre
Mèdic) com a vocal de centres de diagnòstic per la
imatge, i de la senyora Reyes Gualda (Nou Hospital
Evangèlic) com a vocal de centres sociosanitaris.
També es va ratificar l’admissió dels nous socis.

JORNADES
PERSPECTIVES DE LA SANITAT PRIVADA
Prop de 200 persones van assistir el 3 de juny a l’auditori de l’IESE a la jornada Evolució i perspectives
del sector sanitari privat. Els experts van confirmar
l’arribada de la recuperació econòmica i el fet que
la sanitat privada catalana es troba en bones condicions per aprofitar les noves oportunitats.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La jornada de reflexió de l’ACES, celebrada el 18 de
juny al Real Club de Golf El Prat de Terrassa, va servir
per debatre les dificultats i possibilitats de les empreses en el camp de les urgències i de la cronicitat.
SEGONA JORNADA D’INFERMERIA
Amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics?, la jornada es va celebrar el 7 d’octubre a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, i va servir per analitzar
els avantatges i inconvenients de la implantació de
les TIC a la professió amb el valor afegit de testimonis
personals. Es va arribar a la conclusió que la incorporació de la tecnologia és irreversible i que, gestionada
amb responsabilitat, no implica deshumanització.

Formació
L’any 2015 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir
222 cursos a través d’Ultreia Formació i Comunicació. El nombre de participants va ser de 1.754.
L’import de les subvencions va ser inferior a l’any anterior. En canvi, la demanda de cursos in company i la
realització de les gestions per obtenir la bonificació
del crèdit formatiu van augmentar.
La major demanda es va centrar en els cursos assistencials, tot i que va destacar la consolidació dels
cursos adreçats a millorar l’atenció del pacient i la
gestió de les emocions.
També es va fer la presentació del pla a l’Hospital
Dexeus, on va tenir lloc una conferència interactiva
per part de Baldi Figueras, coach que forma part de
l’equip docent.

XVI Sopar de l’ACES

El sopar anual de l’ACES es va celebrar el 4 de juny
a l’Hotel Melià Sky de Barcelona. L’esdeveniment
va incloure el diàleg Ciència versus humanisme i va
comptar amb la participació de Jordi Camí, director
general del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall, i de Maria
Victòria Roqué, doctora en Filosofia i Teologia i professora d’Humanitats de la Universitat Internacional
de Catalunya. El diàleg va ser moderat pel periodista
Josep Puigbó.

SESSIONS
GESTIÓ ASSISTENCIAL
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica
Corachan, va servir per debatre les implicacions
de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents
de circulació. Va incloure dues taules rodones: la
primera es va dedicar a la prestació d’assistència
als accidentats i la segona, als drets de les víctimes.
En el decurs de la jornada l’FNCP va presentar la
campanya estatal de trànsit impulsada per aquesta
organització.
DEBAT SOBRE EL SECTOR SANITARI
El 5 de novembre, l’ACES va celebrar la junta directiva a l’Institut Lleida d’Oftalmologia. A continuació
es va presentar una enquesta de Deloitte sobre com
els centres perceben la seva situació en el mercat i
una anàlisi economicofinancera del sector sanitari
privat català.

ANÀLISI DE LA REFORMA FISCAL
La consultora Auren va repassar el 27 de gener els
principals canvis en la fiscalitat per al 2015 en un
acte organitzat per l’ACES a la seu de PIMEC.
SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE NOVETATS I MEDIACIÓ
El 4 de març l’ACES va organitzar una sessió informativa a PIMEC amb les darreres novetats relacionades amb els centres sociosanitaris. En el decurs
de la sessió es va presentar el projecte de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) per a la
implantació d’un sistema de resolució de conflictes
als centres sociosanitaris.
LA Q DE QUALITAT AVANÇA
El 30 de juny es va presentar a l’Hospital de Barcelona la posada en marxa de l’acreditació Quality
Healthcare (QH), pensada perquè les organitzacions
sanitàries puguin autoavaluar-se i el públic pugui accedir a una mesura de la qualitat fàcilment llegible.

p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració
p Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
p Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell
de direcció i de salut
p Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP), junta directiva
p Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
p Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, comissió paritària sectorial de sanitat
privada
p Institut per al Desenvolupament i Integració de
la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
p Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
p PIMEC, junta directiva i comitè executiu
p Servei Català de la Salut, consell de direcció
p Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
p Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

MESES DE NEGOCIACIÓ
p Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
p Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
p Conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit per a l’exercici 20142017 (sector privat)

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell de participació
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat

p AQuAS, grup de treball per a la revisió externa
de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
p Cambra de Comerç de Barcelona, comissió
d’empreses del sector de la salut
p Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
p Consell Català de la Salut
p Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
p Departament de Salut, consell assessor del Pla
director sociosanitari
p Departament de Salut, comissió assessora de
l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut
afectiva, sexual i reproductiva
p Departament de Salut, comitè tècnic del sector
de l’Assistència sanitària lliure
p Departament de Salut, consell assessor de la
Professió d’Infermeria de Catalunya
p Departament de Salut, consell assessor de la
Seguretat dels pacients
p Departament de Salut, grup de treball del
Procés de revisió i actualització de la carta de
drets i deures dels ciutadans
p Departament de Salut, grup d’experts per a la
creació del qüestionari de satisfacció amb els
serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
p Departament d’Ensenyament, Consell Català
de Formació Professional
p Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), consell general
p Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
p Institut per al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
p PIMEC, comissió de salut
p PIMEC, comissió laboral
p Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
p Servei Català de la Salut, comissió de sistemes
de pagament
p Servei Català de la Salut, grup de treball de
rehabilitació
p Subcomissió permanent de Catalunya del
conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit, comitè mèdic
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Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
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Presidenta
Sra. Núria Cobalea González
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President
Sr. Lluís Viguera Espejo
Comissió de recursos humans
President
Sr. Francisco Barreira Silveiro
Comissió de gestió de qualitat
President
Dr. Genís Carrasco Gomez
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. M. Teresa Fernández Fernández
Comissió de comunicació, màrqueting
i reputació online
Presidenta
Sra. Mercè Castellví Locutura
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XARXES SOCIALS. Pel que fa les xarxes, l’ACES està present a Twitter amb

un total de 918 seguidors i a Linkedin, amb 185. Així mateix, Formació ACES-ULTREIA
també té perfils actius a Twitter, amb 200 seguidors, i a Facebook, que després de sis
mesos d’activitat compta amb 111 seguidors.
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WEB. Durant l’any 2015 el web va rebre 29.604 visites de les quals més de 9.000
es van fer des d’un dispositiu mòbil o tauleta. Aquesta xifra representa un augment
del 12 % respecte de les dades de l’exercici anterior. El web l’han visitat 20.760
usuaris, un 68,6 % dels quals són nous usuaris i el 31,4 % ja ens coneixien. S’han
visualitzat 108.533 pàgines, i la pàgina que més visites ha rebut ha estat la de la
secció de Formació, amb un 15,90 %.

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2015
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal
del Vendrell

PREMSA. Enguany l’ACES ha consolidat i reforçat el seu paper com a font d’informació destacada i de referència dins del sector sanitari. La presència als mitjans de comunicació durant el 2015 ha estat la més rellevant dels darrers tres anys. Els impactes
en tots els mitjans han augmentat en relació a l’any 2014 un 271,26 % i s’ha arribat a
una xifra rècord de 323 notícies difoses en mitjans especialitzats sanitaris, generalistes,
econòmics, televisions i ràdios. És remarcable la visibilitat obtinguda a la televisió, que
creix un 57,14 % i a la ràdio un 166,67 % respecte de l’any anterior. Així mateix, a banda de les notícies pròpies generades a partir de temes d’actualitat del sector sanitari,
enguany en destaquen dues. D’una banda, el massiu seguiment a tots els mitjans del
cas dels impagaments a centres sanitaris i socials, i de l’altra, el seguiment del procés
de Barnaclínic. Aquests casos han provocat una presència constant de l’ACES als mitjans de comunicació durant mesos. Enguany des del gabinet de premsa s’han redactat
i enviat 16 notes de premsa als mitjans de comunicació.

Creix la influència de l’ACES
a Espanya i a Europa

La presidenta de l’ACES, Cristina Contel, va ser nomenada el mes de febrer membre del comitè executiu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions
Empresarials (CEOE). El març, Cristina Contel va
ser escollida vicepresidenta del comitè executiu de
l’assemblea general de la Unió Europea d’Hospitals
Privats (UEHP) i també era reelegida presidenta de
la Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP).

Assemblea anual de socis

El 21 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis, en què es van aprovar la gestió i els comptes del
2014; el pressupost per al 2015; el nomenament com
a membres de la junta directiva del doctor Bartolomé
Martínez (Clínica Corachan) com a vocal segon, del
senyor Gabriel Masfurroll (Clínica Tres Torres) com a
vocal setè, del senyor Jorge Viladrich (CETIR Centre
Mèdic) com a vocal de centres de diagnòstic per la
imatge, i de la senyora Reyes Gualda (Nou Hospital
Evangèlic) com a vocal de centres sociosanitaris.
També es va ratificar l’admissió dels nous socis.

JORNADES
PERSPECTIVES DE LA SANITAT PRIVADA
Prop de 200 persones van assistir el 3 de juny a l’auditori de l’IESE a la jornada Evolució i perspectives
del sector sanitari privat. Els experts van confirmar
l’arribada de la recuperació econòmica i el fet que
la sanitat privada catalana es troba en bones condicions per aprofitar les noves oportunitats.
JORNADA DE REFLEXIÓ
La jornada de reflexió de l’ACES, celebrada el 18 de
juny al Real Club de Golf El Prat de Terrassa, va servir
per debatre les dificultats i possibilitats de les empreses en el camp de les urgències i de la cronicitat.
SEGONA JORNADA D’INFERMERIA
Amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics?, la jornada es va celebrar el 7 d’octubre a la Clínica Sant Antoni de Barcelona, i va servir per analitzar
els avantatges i inconvenients de la implantació de
les TIC a la professió amb el valor afegit de testimonis
personals. Es va arribar a la conclusió que la incorporació de la tecnologia és irreversible i que, gestionada
amb responsabilitat, no implica deshumanització.

Formació
L’any 2015 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir
222 cursos a través d’Ultreia Formació i Comunicació. El nombre de participants va ser de 1.754.
L’import de les subvencions va ser inferior a l’any anterior. En canvi, la demanda de cursos in company i la
realització de les gestions per obtenir la bonificació
del crèdit formatiu van augmentar.
La major demanda es va centrar en els cursos assistencials, tot i que va destacar la consolidació dels
cursos adreçats a millorar l’atenció del pacient i la
gestió de les emocions.
També es va fer la presentació del pla a l’Hospital
Dexeus, on va tenir lloc una conferència interactiva
per part de Baldi Figueras, coach que forma part de
l’equip docent.

XVI Sopar de l’ACES

El sopar anual de l’ACES es va celebrar el 4 de juny
a l’Hotel Melià Sky de Barcelona. L’esdeveniment
va incloure el diàleg Ciència versus humanisme i va
comptar amb la participació de Jordi Camí, director
general del Parc d’Investigació Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall, i de Maria
Victòria Roqué, doctora en Filosofia i Teologia i professora d’Humanitats de la Universitat Internacional
de Catalunya. El diàleg va ser moderat pel periodista
Josep Puigbó.

SESSIONS
GESTIÓ ASSISTENCIAL
DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT
La jornada, celebrada el 20 d’octubre a la Clínica
Corachan, va servir per debatre les implicacions
de la nova Llei de reforma del sistema de valoració de danys causats a les persones en accidents
de circulació. Va incloure dues taules rodones: la
primera es va dedicar a la prestació d’assistència
als accidentats i la segona, als drets de les víctimes.
En el decurs de la jornada l’FNCP va presentar la
campanya estatal de trànsit impulsada per aquesta
organització.
DEBAT SOBRE EL SECTOR SANITARI
El 5 de novembre, l’ACES va celebrar la junta directiva a l’Institut Lleida d’Oftalmologia. A continuació
es va presentar una enquesta de Deloitte sobre com
els centres perceben la seva situació en el mercat i
una anàlisi economicofinancera del sector sanitari
privat català.

ANÀLISI DE LA REFORMA FISCAL
La consultora Auren va repassar el 27 de gener els
principals canvis en la fiscalitat per al 2015 en un
acte organitzat per l’ACES a la seu de PIMEC.
SESSIÓ INFORMATIVA
SOBRE NOVETATS I MEDIACIÓ
El 4 de març l’ACES va organitzar una sessió informativa a PIMEC amb les darreres novetats relacionades amb els centres sociosanitaris. En el decurs
de la sessió es va presentar el projecte de la Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS) per a la
implantació d’un sistema de resolució de conflictes
als centres sociosanitaris.
LA Q DE QUALITAT AVANÇA
El 30 de juny es va presentar a l’Hospital de Barcelona la posada en marxa de l’acreditació Quality
Healthcare (QH), pensada perquè les organitzacions
sanitàries puguin autoavaluar-se i el públic pugui accedir a una mesura de la qualitat fàcilment llegible.

p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració
p Confederació Espanyola d’Organizacions Empresarials (CEOE), comitè executiu
p Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), consell
de direcció i de salut
p Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP), junta directiva
p Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
p Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo, comissió paritària sectorial de sanitat
privada
p Institut per al Desenvolupament i Integració de
la Sanitat (IDIS), patronat i comissió permanent
p Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS), comitè directiu
p PIMEC, junta directiva i comitè executiu
p Servei Català de la Salut, consell de direcció
p Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
p Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

MESES DE NEGOCIACIÓ
p Conveni col·lectiu de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut
p Conveni col·lectiu de treball d’establiments
sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
p Conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit per a l’exercici 20142017 (sector privat)

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell de participació
p Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), grup de treball de la Marca Q de Qualitat

p AQuAS, grup de treball per a la revisió externa
de l’Actualización de la Guía de Práctica Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de Fracturas por Fragilidad
p Cambra de Comerç de Barcelona, comissió
d’empreses del sector de la salut
p Comissió d’Informació Terapèutica, comitè científic
p Consell Català de la Salut
p Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
p Departament de Salut, consell assessor del Pla
director sociosanitari
p Departament de Salut, comissió assessora de
l’Atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut
afectiva, sexual i reproductiva
p Departament de Salut, comitè tècnic del sector
de l’Assistència sanitària lliure
p Departament de Salut, consell assessor de la
Professió d’Infermeria de Catalunya
p Departament de Salut, consell assessor de la
Seguretat dels pacients
p Departament de Salut, grup de treball del
Procés de revisió i actualització de la carta de
drets i deures dels ciutadans
p Departament de Salut, grup d’experts per a la
creació del qüestionari de satisfacció amb els
serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
p Departament d’Ensenyament, Consell Català
de Formació Professional
p Institut Català d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), consell general
p Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell assessor
p Institut per al Desenvolupament i Integració
de la Sanitat (IDIS), grup Acreditació
p PIMEC, comissió de salut
p PIMEC, comissió laboral
p Servei Català de la Salut, comissió de proveïdors
p Servei Català de la Salut, comissió de sistemes
de pagament
p Servei Català de la Salut, grup de treball de
rehabilitació
p Subcomissió permanent de Catalunya del
conveni marc d’assistència sanitària derivada
d’accidents de trànsit, comitè mèdic

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
Presidenta
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
Comissió de direcció d’infermeria
Presidenta
Sra. Núria Cobalea González
Comissió economicofinancera
President
Sr. Lluís Viguera Espejo
Comissió de recursos humans
President
Sr. Francisco Barreira Silveiro
Comissió de gestió de qualitat
President
Dr. Genís Carrasco Gomez
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. M. Teresa Fernández Fernández
Comissió de comunicació, màrqueting
i reputació online
Presidenta
Sra. Mercè Castellví Locutura

COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Ens cal estabilitat per damunt de tot

E

l 14 de gener de 2015 el president de la Generalitat
de Catalunya, el M. H. Artur Mas, anunciava eleccions
anticipades quan encara quedava molta legislatura per
endavant. El 4 d’agost es publicava el Decret de convocatòria, el 27 de setembre tenien lloc les eleccions i, com
és prou conegut, el 10 de gener de 2016 Carles Puigdemont
era investit president. Mig any de finalització de govern i mig
any esperant-ne un de nou és un escenari que no ens podem
permetre si volem continuar progressant col·lectivament.
Tot i així, aquest ha estat un any ben aprofitat per l’ACES.
A les eleccions de la CEOE del gener vaig ser nomenada
membre del comitè executiu, en representació de la Federació
Nacional de Clíniques Privades. El març era escollida per unanimitat presidenta de l’FNCP, i a l’abril passava d’ocupar la secretaria a obtenir la vicepresidència del comitè executiu de la
Unió Europea d’Hospitals Privats. Es consolidaven d’aquesta
manera unes posicions, tant en organismes nacionals com internacionals, en què la sanitat privada té presència, veu i vot.
Igualment, hem tancat un capítol important que feia tres
anys que arrossegàvem: l’aplicació del 21% de l’IVA a l’activitat quirúrgica feta per professionals no assalariats en les entitats sanitàries privades. La nostra insistència i perseverança
a instàncies espanyoles i europees han donat els seus fruits,
i el novembre la Inspecció General de Tributs ens confirmava
l’acollida, amb un canvi d’Instrucció Interna, de l’argumentari
mantingut per l’ACES i l’FNCP des dels inicis.
També hem continuat apostant per la qualitat assistencial
i la seguretat del pacient, des de la nostra pertinença a l’IDIS,
amb l’impuls de la Quality Healthcare que vam presentar a
l’Hospital de Barcelona el juny. El mateix mes fèiem la Jornada
sobre Evolució i perspectives del sector sanitari privat a l’IESE.
Així mateix, hem consolidat les jornades d’Infermeria, iniciades fa dos anys, amb una segona convocatòria a la Clínica
Sant Antoni de Barcelona, amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics? Simultàniament hem portat a terme
estudis econòmics sobre el sector, com el que es va presentar
a l’Institut Lleida d’Oftalmologia el novembre.
Quant a la negociació col·lectiva, el conveni sanitari de
privades, que va ser denunciat, ha estat prorrogat fins al mes

de desembre i actualment es troba en plena negociació. D’altra banda, el conveni SISCAT s’ha reactivat i s’ha desencallat el 5% que en el seu dia el va dur a la judicialització, tot
absorbint el conveni sociosanitari que li havia sortit al pas.
Pel que fa al conveni d’accidents de trànsit privat, hem iniciat
una campanya nacional per tal de difondre els drets de les
víctimes d’accidents de trànsit, com ho és la lliure elecció de
centre sanitari, en col·laboració amb les associacions d’aquest
àmbit, i així ho vam exposar a la jornada celebrada a la Clínica
Corachan a l’octubre.
Finalment, hem hagut d’adoptar una posició de fermesa
davant les administracions espanyola i catalana, ja que, en un
foc creuat polític, s’ha utilitzat el nostre sector com a «eina
de pressió electoral», mentre persistia un impagament insostenible o inassumible de les facturacions dels centres privats
concertats del 30% el mes de juny, i del 100% els mesos de
juliol, agost, setembre, octubre, novembre, i així ha estat fins
a 48 hores abans de les eleccions espanyoles del desembre.
Això ha comportat gravíssimes tensions de tresoreria i retards
en els pagaments a treballadors i proveïdors per part de les
entitats sanitàries privades concertades que representem. Per
aquesta raó hem posat de manifest, amb la rotunditat que
calia, l’amenaça que aquesta situació comportava per a la viabilitat de les nostres entitats. D’aquesta situació que acabo
de descriure, n’hem de treure una lliçó i tenir-la ben present
perquè no es torni a repetir.
Més enllà dels partits, les ideologies i la dinàmica política
canviant, el sector sanitari necessita estabilitat perquè pugui
donar cobertura efectiva al dret fonamental que com a tal
s’estableix en la Constitució. En aquest sentit, cal dotar-lo
d’uns pressupostos adequats a les necessitats de la població,
fent ús de tots els recursos disponibles amb criteris objectius
i socials, i amb independència que aquests recursos siguin de
provisió privada o pública: tots han de tenir com a únic objectiu garantir els serveis de salut a la ciutadania.
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provisió privada o pública: tots han de tenir com a únic objectiu garantir els serveis de salut a la ciutadania.
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Ens cal estabilitat per damunt de tot

E

l 14 de gener de 2015 el president de la Generalitat
de Catalunya, el M. H. Artur Mas, anunciava eleccions
anticipades quan encara quedava molta legislatura per
endavant. El 4 d’agost es publicava el Decret de convocatòria, el 27 de setembre tenien lloc les eleccions i, com
és prou conegut, el 10 de gener de 2016 Carles Puigdemont
era investit president. Mig any de finalització de govern i mig
any esperant-ne un de nou és un escenari que no ens podem
permetre si volem continuar progressant col·lectivament.
Tot i així, aquest ha estat un any ben aprofitat per l’ACES.
A les eleccions de la CEOE del gener vaig ser nomenada
membre del comitè executiu, en representació de la Federació
Nacional de Clíniques Privades. El març era escollida per unanimitat presidenta de l’FNCP, i a l’abril passava d’ocupar la secretaria a obtenir la vicepresidència del comitè executiu de la
Unió Europea d’Hospitals Privats. Es consolidaven d’aquesta
manera unes posicions, tant en organismes nacionals com internacionals, en què la sanitat privada té presència, veu i vot.
Igualment, hem tancat un capítol important que feia tres
anys que arrossegàvem: l’aplicació del 21% de l’IVA a l’activitat quirúrgica feta per professionals no assalariats en les entitats sanitàries privades. La nostra insistència i perseverança
a instàncies espanyoles i europees han donat els seus fruits,
i el novembre la Inspecció General de Tributs ens confirmava
l’acollida, amb un canvi d’Instrucció Interna, de l’argumentari
mantingut per l’ACES i l’FNCP des dels inicis.
També hem continuat apostant per la qualitat assistencial
i la seguretat del pacient, des de la nostra pertinença a l’IDIS,
amb l’impuls de la Quality Healthcare que vam presentar a
l’Hospital de Barcelona el juny. El mateix mes fèiem la Jornada
sobre Evolució i perspectives del sector sanitari privat a l’IESE.
Així mateix, hem consolidat les jornades d’Infermeria, iniciades fa dos anys, amb una segona convocatòria a la Clínica
Sant Antoni de Barcelona, amb el títol Atenció i informatització: aliats o enemics? Simultàniament hem portat a terme
estudis econòmics sobre el sector, com el que es va presentar
a l’Institut Lleida d’Oftalmologia el novembre.
Quant a la negociació col·lectiva, el conveni sanitari de
privades, que va ser denunciat, ha estat prorrogat fins al mes

de desembre i actualment es troba en plena negociació. D’altra banda, el conveni SISCAT s’ha reactivat i s’ha desencallat el 5% que en el seu dia el va dur a la judicialització, tot
absorbint el conveni sociosanitari que li havia sortit al pas.
Pel que fa al conveni d’accidents de trànsit privat, hem iniciat
una campanya nacional per tal de difondre els drets de les
víctimes d’accidents de trànsit, com ho és la lliure elecció de
centre sanitari, en col·laboració amb les associacions d’aquest
àmbit, i així ho vam exposar a la jornada celebrada a la Clínica
Corachan a l’octubre.
Finalment, hem hagut d’adoptar una posició de fermesa
davant les administracions espanyola i catalana, ja que, en un
foc creuat polític, s’ha utilitzat el nostre sector com a «eina
de pressió electoral», mentre persistia un impagament insostenible o inassumible de les facturacions dels centres privats
concertats del 30% el mes de juny, i del 100% els mesos de
juliol, agost, setembre, octubre, novembre, i així ha estat fins
a 48 hores abans de les eleccions espanyoles del desembre.
Això ha comportat gravíssimes tensions de tresoreria i retards
en els pagaments a treballadors i proveïdors per part de les
entitats sanitàries privades concertades que representem. Per
aquesta raó hem posat de manifest, amb la rotunditat que
calia, l’amenaça que aquesta situació comportava per a la viabilitat de les nostres entitats. D’aquesta situació que acabo
de descriure, n’hem de treure una lliçó i tenir-la ben present
perquè no es torni a repetir.
Més enllà dels partits, les ideologies i la dinàmica política
canviant, el sector sanitari necessita estabilitat perquè pugui
donar cobertura efectiva al dret fonamental que com a tal
s’estableix en la Constitució. En aquest sentit, cal dotar-lo
d’uns pressupostos adequats a les necessitats de la població,
fent ús de tots els recursos disponibles amb criteris objectius
i socials, i amb independència que aquests recursos siguin de
provisió privada o pública: tots han de tenir com a únic objectiu garantir els serveis de salut a la ciutadania.
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