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És imprescindible
«despolititzar» la sanitat
Encetàvem tot just el 2016 i en menys d’un mes ja teníem
Govern Central i nou Govern autonòmic (amb la investidura
de Carles Puigdemont). Hem estrenat «governs», tot i que
aquest any no s’ha caracteritzat per haver tingut estabilitat
política, especialment en l’àmbit autonòmic, on la sanitat
privada catalana ha viscut un clar escenari d’intransigència,
discriminació i fins i tot exclusió, com ha estat el cas de la
desconcertació de centres del SISCAT en l’àmbit de l’atenció
a pacients aguts. Quina paradoxa! Com més ens necessiten,
més rebuig se’ns mostra, fent cas omís de tots els clams
de l’estratègia de política sanitària que s’està desplegant
des d’Europa, on es té ben clar que, sense la col·laboració
i la complementarietat de la sanitat privada, cap Sistema
Nacional de Salut dels estats membres és sostenible.
El 2 de juny celebràvem a l’Hotel Juan Carlos, el XVII Sopar
de l’ACES, acompanyats del nou conseller de Salut, Antoni
Comín, que en una xerrada propera amb el periodista Marcel
Gorgori fins i tot ens va oferir unes peces musicals al piano.
Fent un repàs de les actuacions més rellevants cal destacar, quant a la representació, que hem mantingut els posicionaments i hem estat presents a escala autonòmica al
comitè executiu i la junta directiva de PIMEC, al marge de
tots els llocs de representació als organismes competents
del CatSalut, i a escala nacional, a la FNCP, on ocupo la presidència, a més de les dues vocalies de l’ACES. També ens
hem mantingut dins de l’IDIS, i al comitè executiu i la junta
directiva de la CEOE en qualitat de presidenta de la FNCP.
I, en l’àmbit internacional, hem mantingut la vicepresidència
de la Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP). Cal posar
de manifest que cap altra patronal del nostre sector assumeix una representació tan àmplia com l’ACES. Pel que
fa a la negociació col·lectiva, l’ACES ha liderat el posicionament patronal del conveni del sector privat, del qual ens hem
de sentir molt orgullosos. El 21 de novembre passat se’n va
signar el IX conveni, que satisfà també les aspiracions dels
treballadors (amb una congelació salarial els darrers dos
anys), i va consensuar els posicionaments amb el resultat
d’unes condicions de no-increment de la massa salarial de
més de l’1% per al 2016 i del 2,5% durant el 2017. Pel que

fa al I conveni col·lectiu SISCAT, subscrit el 8 d’abril de
2015, s’ha limitat a desplegar-ne els efectes. I quant al
conveni d’accidents de trànsit privat, hem continuat fent
la campanya de difusió dels drets de les víctimes d’accidents de trànsit, com ho és el dret a la lliure elecció de
centre sanitari, si bé serà en l’exercici 2017 quan conclourà la seva vigència i s’activarà la negociació. D’altra banda, hem continuat apostant per la qualitat assistencial i
la seguretat del pacient, que ha estat el fil conductor del
monogràfic d’enguany.
Permeteu-me que posi en valor un èxit nacional en què l’ACES
ha tingut molt a veure. El 3 de maig de 2016 naixia l’ASPE.
Un gran triomf que tots els que formem part de la sanitat
privada hem fet possible gràcies a la nostra generositat,
esperit de col·laboració i voluntat de sumar esforços.
Gràcies sobretot al respecte mutu de les nostres diferències
i a la potenciació dels nostres denominadors comuns,
on hospitals, grups hospitalaris, clíniques i policlíniques,
serveis sanitaris i sociosanitaris i altres entitats de salut,
amb internament o sense internament, com els serveis de
rehabilitació, d’atenció a la cronicitat, laboratoris, diagnòstic
per la imatge i/o de transport sanitari, han estat capaços de
conjugar les seves realitats sota l’ASPE. Una realitat patronal
única a escala nacional i europea.
Hem demostrat, i ho continuarem fent, que el sector sanitari
privat, encara que li pesi a algú, és necessari i imprescindible,
que aporta valor, eficiència, proximitat i qualitat a la salut
de la ciutadania, riquesa amb la creació de llocs de treball
directes i indirectes, i també en el pagament d’impostos,
així com un gran estalvi pressupostari en l’alliberament de
recursos públics i de la pressió assistencial que viu el sector
sanitari públic, ofegat en llistes d’espera i sense capacitat
inversora. Aixequem la vista i mirem-ho amb perspectiva,
més enllà d’ideologies i de partits polítics, que es van succeint
en el temps mentre l’essencialitat de la salut és immutable i,
en canvi, la lliguem a la sort del partit que governa.
Cristina Contel Bonet

L’any en perspectiva
Assemblea de socis

Repàs d’activitat

«La presidenta va examinar
les actuacions en matèria
dels dos convenis col·lectius,
el de les concertades i el dels
centres sanitaris privats»

A l’assemblea, la presidenta Cristina Contel va exposar les principals
activitats de l’ACES durant l’any anterior i va examinar les actuacions en
matèria dels dos convenis col·lectius en els quals la patronal intervé: el de
les concertades (SISCAT), signat i actualment impugnat per un sindicat
no signant, i el dels centres sanitaris privats, que està en fase de negociació. També va fer referència al conveni de trànsit, i a
diversos actes, conferències i participació en seminaris. A continuació, Cristina Contel va donar la paraula al secretari, per parlar
dels convenis col·lectius; a Eduard Bermejo, per explicar les vicissituds entorn del conveni de trànsit; a Rosa Bayot i Mònica
Mariné, que van parlar de formació; a Odalys Peyrón, que va presentar els resultats de l’activitat de l’àrea de comunicació i
premsa; a Isidre Rodríguez, que va exposar els acords de col·laboració realitzats amb empreses; i a Anna Fernández i Cristina
Mata, que van tractar la seva gestió. Finalment, el director de l’ACES, Lluís Monset, va acostar als assistents diversos temes
generals de l’associació i va presentar els comptes de l’any 2015 i el pressupost de l’any 2016, que van ser aprovats.

Neix l’Alianza de la Sanidad Privada Española

La força de la sanitat privada
El 23 de maig l’Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) celebrava
l’assemblea general electoral a Madrid, en què la candidatura de Cristina Contel
a la presidència va ser aprovada per unanimitat. La nova organització patronal
sorgeix després de la unió entre la Federación Nacional de Clínicas Privadas
(FNCP) i la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (CNCHP).
L’ASPE representa més de 600 empreses del sector i està integrada per diverses
associacions territorials, entre les quals hi ha l’ACES.

«La nova organització
sorgeix de la unió entre
la Federación Nacional
de Clínicas Privadas
(FNCP) i la
Confederación Nacional
de Clínicas y Hospitales
Privados (CNCHP)»

«Cristina Contel va tancar
el sopar amb un parlament
de comiat del seu mandat, fent
èmfasi en el creixement de la
patronal durant aquest període»

XVII Sopar de l’ACES

La visió del conseller
El sopar anual de l’ACES va tenir lloc el 2 de juny a l’Hotel
Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona i va comptar amb la
presència de més de 200 persones. El convidat especial va
ser el conseller de Sanitat, Antoni Comín, que va mantenir
una entrevista diàleg amb el periodista Marcel Gorgori
sobre la seva visió del món i de la sanitat privada. Cristina
Contel va tancar el sopar amb un parlament de comiat del
seu mandat com a presidenta de l’ACES. Va fer èmfasi en
el creixement de la patronal durant aquest període i també
en el reforçament de la seva representació a instàncies de
decisió espanyoles i internacionals. Igualment va agrair a
tots els seus col·laboradors, a tots els associats i a la seva
família el suport manifestat en el decurs del mandat.

Jornades
II Jornada SOBRE ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Les víctimes al centre del debat
Aquesta jornada, celebrada el 12 de maig a l’auditori de la Clínica Creu Blanca,
va posar en relleu la gran complexitat de les relacions entre centres assistencials
i les asseguradores. També va servir per recordar que les víctimes han de ser
al centre del debat. El diàleg es va desenvolupar en dues taules rodones on els
experts van subratllar la necessitat d’harmonitzar els aspectes tècnics i humans
relacionats amb els accidents de trànsit. En el decurs de la jornada el director de
l’ACES, Lluís Monset, i el responsable d’eHealth de l’ACES, Frederic Llordachs, van
presentar la campanya informativa de trànsit de l’ACES a Catalunya, així com un
nou web dedicat específicament a aquest tema.

Jornada de reflexió

«Es va posar de manifest la necessitat
de generar propostes a favor de la
sanitat privada que, tard o d’hora,
caldrà posar en pràctica»
I JORNADA VEOLIA

Eficiència energètica i creixement empresarial
El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona va acollir el 29 de juny la I Trobada
Sostenibilitat i Eficiència Energètica al Sector Salut. L’organització va anar a
càrrec de l’empresa Veolia, l’Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES),
la Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i la Unió Balear d’Entitats Sanitàries
(UBES). La jornada va estimular la reflexió sobre la importància de l’energia a
partir de la presentació de diverses experiències innovadores en aquest àmbit,
així com de casos d’èxit. Els representants de les patronals van coincidir a
assenyalar el pes de les despeses energètiques i la importància de l’eficiència
com a factors clau per impulsar el creixement de les empreses després de
la crisi. L’acte va ser conduït pel meteoròleg Francesc Mauri, que va il·lustrar
l’audiència sobre la relació entre la gestió energètica i el canvi climàtic.

VIII JORNADA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

«Més d’una vintena d’experts
van analitzar la qualitat des
de diferents perspectives tant
professionals com humanes»

«En el decurs de la jornada es van
presentar la campanya informativa
de trànsit de l’aces a catalunya i un
nou web dedicat al mateix àmbit»

Creant estratègia
El 7 de juny, la junta directiva i el consell assessor de l’ACES es van reunir
per debatre quines accions ha de dur a terme la sanitat privada catalana per
defensar millor els seus interessos i posar en valor la seva activitat en l’actual
context polític i social. El debat es va centrar en tres objectius: diagnosticar
correctament la situació actual, construir un argumentari per defensar
la contribució del sector privat a la provisió de serveis de salut i acordar
actuacions estratègiques que l’ACES podria desenvolupar en el futur.

«Els assistents van
conèixer de primera
mà experiències
innovadores en la
gestió de l’energia,
així com alguns
casos d’èxit»
Posar el focus en el client
L’esdeveniment va reunir més d’una vintena d’experts que van analitzar, en
quatre taules rodones, la qualitat assistencial i la seva mesura des de diferents
perspectives professionals i humanes. Aquesta jornada, que es va desenvolupar
el 17 de novembre a la Clínica Planas de Barcelona, també va servir per presentar
la implantació pilot durant el primer semestre del 2017 del projecte Blue Button
a dos centres de l’ACES, l’Institut Lleida d’Oftalmologia i el Quirúrgica Cirujanos
Asociados (QCA). Aquest sistema de carpeta clínica digital posa la informació
dels documents clínics en mans dels pacients amb uns elevats estàndards de
qualitat i interoperabilitat.

Sessions

Novetats fiscals
i laborals

Models de prevenció
i responsabilitat penal

El despatx d’advocats Auren va exposar els canvis més destacats en la fiscalitat del 2016 el 17
de febrer a la seu de PIMEC, entre els quals hi ha
la reducció dels tipus impositius per a les grans
empreses però no per a les pimes. L’acte també va incloure un repàs de la situació en l’àmbit
laboral a càrrec del secretari general de l’ACES,
José Antonio Fernández Bustillo, amb especial
èmfasi en la negociació del conveni.

El 16 de juny l’ACES va organitzar un esmorzar
de treball a la seu de PIMEC per debatre sobre
la situació creada a partir de les modificacions
fetes el 2010 al codi penal, que van comportar
la creació de la responsabilitat penal de les empreses. En aquest context adquireix una gran
rellevància l’adopció de models de prevenció
de delictes (MPD), coneguts també com a sistemes de compliance.

«Les pimes no han
estat tingudes en compte
a l’hora de reduir
els tipus impositius»

«L’adopció dels models
de compliance
comporten l’exempció
de responsabilitat penal»

Indemnitzacions en
contractacions temporals

Generant feina
i riquesa

L’11 de novembre va tenir lloc una sessió informativa sobre els recents pronunciaments del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)
amb relació a la contractació laboral de naturalesa temporal. L’exposició va anar a càrrec
de l’assessora laboral de l’ACES, Eva Muñoz,
que va posar damunt la taula les implicacions
d’aquests pronunciaments per a les empreses
del sector sanitari privat. L’acte es va desenvolupar a l’Auditorium II de la Clínica Barraquer.

La sessió Sanitat privada: aportant valor, organitzada per l’IDIS i per l’ACES a l’auditori de
Centro Médico Teknon, va posar damunt la taula
el 24 de novembre les últimes xifres sobre el pes
quantitatiu i qualitatiu del sector sanitari privat
a Catalunya i a Espanya. La presidenta de l’ACES
va remarcar durant la seva intervenció que el
sector genera feina i riquesa, i allibera de pressió la provisió pública.

«La recent jurisprudència
en aquest terreny implica
un risc real per a
les empreses»

«Durant la sessió es va posar
de manifest com Catalunya
ha estat al capdavant del
partnership publicoprivat»

Comunicació
«L’ACES continua augmentant
la visibilitat en els mitjans
de comunicació i reforçant el
seu posicionament com a font
d’informació de referència
en el sector sanitari»

Publicacions

Comunicació corporativa

Un dels principals objectius en aquest àmbit és mantenir una comunicació permanent, fluïda i ràpida
amb els socis. Enguany s’han emès 135 comunicats
interns amb informació diversa sobre temes laborals,
jurídics, econòmics, convocatòries de sessions i jornades, entre d’altres.

Premsa
ACES Info 58

Presentació del Pla de formació
2016
Entrevista amb Antoni Comín,
conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya

ACES Info 59

XVII Sopar de l’ACES
II Jornada sobre accidents de
trànsit i sanitat privada
Entrevista amb Albert Tort,
president del Col·legi d’Infermeres
i Infermers de Barcelona

Durant el 2016 es van enviar als mitjans 10 notes de
premsa que van generar la publicació de 136 notícies
en premsa escrita de mitjans especialitzats sanitaris,
generalistes i econòmics. Així mateix, la presència
a la televisió i la ràdio es manté, de manera que els
impactes anuals mostren un increment del 10% respecte de l’any anterior.

Xarxes socials

El comportament a les xarxes manté una activitat
ascendent. El compte de Twitter té 1.048 seguidors
(14,16% d’increment) i al Linkedin ens segueixen
247 persones (33,51% d’increment). Així mateix, el
compte de Formació ACES-ULTREIA també té perfils actius a Twitter, amb 286 seguidors (43% d’increment), i a Facebook, on ha tingut un creixement
notable, amb 326 seguidors (193,70% d’augment)
respecte de l’any anterior.

Web

A mitjan any passat es va estrenar un web nou on s’ha
potenciat una imatge corporativa més actual i dinàmica, i alhora s’han millorat els serveis als socis. Les
principals novetats són la incorporació de Twitter a
la home, les inscripcions i els registres als actes corporatius, una àrea restringida per a socis, la galeria
d’imatges i un directori d’empreses col·laboradores.

ACES Info 60

Monogràfic sobre la qualitat
assistencial
Debat: Com avançar en la qualitat
assistencial?

ACES Info 61

VIII Jornada de qualitat assistencial
Entrevista amb Paul Garassus,
president de la Unió Europea
d’Hospitals Privats

«Durant l’any s’han
rebut 30.952 visites
a la pàgina web»

Formació

Presentació del Pla de formació

Les instal·lacions de la Fundació ACE-Institut Català
de Neurociències Aplicades van acollir l’acte en què
es va fer pública la proposta de formació per al 2016.
En el decurs de l’esdeveniment la presidenta, Cristina
Contel, va defensar l’augment del pressupost destinat a formació per mantenir la qualitat i quantitat de
l’oferta davant la davallada de les subvencions. La presentació es va completar amb la conferència Mobile
World Congress, anatomia d’un congrés, a càrrec del
senyor Genis Roca.

«L’any 2016 l’ACES va gestionar,
dissenyar i impartir 123 cursos a través
d’Ultreia Formació i Comunicació
amb un total de 1.825 hores. El
nombre d’alumnes va ser de 1.414.»
L’any 2016 l’ACES va gestionar, dissenyar i impartir 123 cursos a través
d’Ultreia Formació i Comunicació amb un total de 1.825 hores. El nombre
d’alumnes va ser de 1.414. 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. El 2016, 70 centres van confiar a Ultreia la seva formació, cosa que
ha representat un 58% d’increment respecte al 2015. La demanda més
important 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. Les empreses que cotitzen amb el concepte
de formació contínua disposen d’un crèdit de formació, que es poden
bonificar a les quotes de la Seguretat Social. Ultreia ha seguit tramitant
els expedients perquè les empreses puguin aplicar-se les bonificacions
en els cursos que fan. El 2016 s’han gestionat 149 cursos seguint aquest
criteri. Al llarg de l’any Ultreia ha continuat dissenyant cursos a mida basats en les necessitats i els objectius de cada empresa. L’equip de formadors ha orientat els cursos in company amb la finalitat que s’apliquin
perfectament als llocs de treball. Prèviament al disseny de la formació,
els experts en formació han treballat amb els responsables del centre per
detectar les necessitats formatives específiques.

Nou web

La presentació del Pla de formació també va comptar
amb la presència de Xavier Pujol, soci director d’ADVANTO, que va revelar les funcionalitats del nou web
d’ACES-Ultreia, que es va posar en marxa el mes de
setembre. El web va ser sotmès a una actualització
profunda que va més enllà del canvi d’imatge gràfica.
Entre les novetats aportades destaquen la compra
online de cursos, la possibilitat de rebre un avís quan
s’obre una convocatòria d’inscripció i un disseny totalment optimitzat per a dispositius mòbils. La nova
plataforma incorpora, també, un catàleg interactiu de
cursos, les fitxes completes de cada curs i un cercador
per filtrar amb més precisió l’oferta formativa.

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

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

Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología Barraquer

Vicepresidenta 1a
Sra. Lourdes Mas Casanovas
Hospital de Barcelona SCIAS

Vocal Centres amb Internament General
Dr. Jose Luis Simón Riazuelo
Centro Médico Teknon

Vocal 2n
Dr. Bartolomé Martínez Jover
Clínica Corachan

Vicepresident 2n
Dr. Josep Ignasi Hornos Vila
LABCO/SYNLAB Diagnósticos Globales

Vocal Centres sense Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació i Llenguatge-CRIL

Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família

Vicepresident 3r
Dr. Gonçal Lloveras Rubio
Clínica de Medicina Integral Diagonal

Vocal Centres Sociosanitaris (B-D)
Sra. Reyes Gualda Castillo
Nou Hospital Evangèlic

Vocal 4t
Dr. Jaume Perramon Llavina
Centro de Traumatología y Ortopedia

Tresorer
Sr. Jaume Raventós Monjo
Grupo QuirónSalud

Vocal Centres Socials i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles

Vocal 5è
Dr. Antoni Giró Royo
Hospital Sanitas CIMA

Secretari general
Sr. José Antonio Fernández Bustillo

Vocal Transport Sanitari
Sr. Stefano Pellegri
Transport Sanitari de Catalunya

Vocal 6è
Dr. Joan Torralba Llopis
Quirúrgica Cirujanos Asociados

Vocal Centres Diagnòstic per la Imatge
Sra. Marta Saus Cano
CETIR Centre Mèdic

Vocal 7è
Sr. Gabriel Masfurroll Cortada
Clínica Tres Torres

Vocal Girona
Sr. Joan Ortega Rueda
Clínica Bofill

Consell assessor

Estructura de gestió

Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

Responsable d’eHealth
Dr. Frederic Llordachs Marqués

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)

Subdirector/a
Sr. Jordi Lindes Jusmet
(fins al novembre del 2016)

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

Sr. Antoni Vives Fierro
Artista
Sr. Pau Herrera
President (AED)
Dr. Joan B. Casas
Degà (Col·legi d’Economistes de Catalunya)
Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor (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)
		

Sra. Anna Zarzosa Güell
(a partir del desembre del 2016)
Directora de comunicació
i màrqueting
Sra. Odalys Peyrón Liaño
Coordinadora de formació
Sra. Rosa Bayot Escardívol

Responsable de l’àrea d’empreses
Sr. Isidre Rodríguez Lafuente
Secretària de direcció
Sra. Cristina Mata Guinda
Administració i secretaria
Sra. Mònica Mariné Núñez
Sra. Anna Fernández Setó
Sra. Montse Peguero Pavia
Sra. Elena Oliva Morera

Representació institucional
Òrgans de govern

Òrgans d’assessorament

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS), consell d’administració

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS),
consell de participació

ASPE, junta directiva

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

CEOE, comitè executiu
Consorci Sanitari de Barcelona, consell de
direcció i de Salut
Fundació TicSalut, patronat i comitè directiu
IDIS, patronat i comissió permanent
Observatori d’Innovació en Gestió de la Sanitat
a Catalunya, comitè directiu
PIMEC, junta directiva i comitè executiu
Servei Català de la Salut, consell de direcció
Societat Catalana de Mediació en Salut, junta
directiva i permanent
Unió Europea d’Hospitals Privats (UEHP), junta
directiva i comitè executiu

Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, consell general
Departament de Salut, Comissió Assessora de l’Atenció maternoinfantil
i d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva
Departament de Salut, Comissió Permanent de la Professió
d’Infermeria de Catalunya
Departament de Salut, Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Departament de Salut, Comitè Tècnic Sector Assistència Sanitària
Lliure
Departament de Salut, Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Departament de Salut, Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Departament de Salut, Consell de la Professió Mèdica de Catalunya
Departament de Salut, Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria de
Catalunya

Grups de treball
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Grup de treball de Compres i Logística
Sra. Núria Cobalea González
Grup de treball de Direcció d’Infermeria

Departament de Salut, Grup de treball de troncalitat
Departament de Salut, Grup de treball procés de revisió i actualització
de la carta de drets i deures dels ciutadans
Departament de Salut, Grup d’experts per a la creació del qüestionari
de satisfacció amb els serveis d’hemodiàlisi ambulatòria
Departament d’Ensenyament, Consell Català de Formació Professional

Sr. Lluís Viguera Espejo
Grup de treball Economicofinancer

Fundación Tripartita para Formación y el Empleo, Comissió Paritària
Sectorial de Sanitat Privada

Sr. Francisco Barreira Silveiro
Grup de treball de Recursos Humans

IDIS, Grup Acreditació

Dr. Genís Carrasco Gómez
Grup de treball de Gestió de la Qualitat

IDIS, Grup de treball interoperabilitat

Sr. Lluís Pujol Pardo
Grup de treball d’eHealth

IDIS, Grup de treball anàlisi del sector sociosanitari
Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), consell
assessor
PIMEC, Comissió de Sanitat

Sra. Ma Teresa Fernández Fernández
Grup de treball d’Atenció al Client

PIMEC, Comissió Laboral

Sra. Mercè Castellví Locutura
Grup de treball de Comunicació, Màrqueting i
Reputació online

Servei Català de la Salut, Comissió de Sistemes de Pagament

Sra. Mònica González Liarte
Grup de treball de Prevenció de Riscos Laborals

Servei Català de la Salut, Comissió de Proveïdors
Servei Català de la Salut, Consell de Salut de Catalunya
Servei Català de la Salut, Grup de treball rehabilitació

Compte de pèrdues i guanys
Ingressos excepcionals
1.330,00
Ingressos per
serveis diversos

Ingressos d’explotació
765.679,28 E

113.760,51

Subvencions
a la formació

143.900,77

Quotes entitats membres de l’ACES
506.688,00 E
Subvencions a la formació
143.900,77 E

Ingressos

Ingressos per serveis diversos
113.760,51 E

506.688,00
Quotes entitats
membres de l’ACES

Ingressos excepcionals
1.330,00 E

Despeses d’explotació
715.015,37 E
Aprovisionaments i treballs
fets altres empreses
146.473,22 E

Dotació per amortitzacions
2.215,09

Despeses de personal
233.395,47 E
Aprovisionaments
i treballs fets
altres empreses

Serveis exteriors
i altres despeses
explotació

Dotació per amortitzacions
2.215,09 E

146.473,22

332.931,59

Serveis exteriors i altres
despeses explotació
332.931,59 E

Resultat d’explotació
50.663,91 E

Despeses

Resultat financer
542,60 E

233.395,47

Despeses
de personal

Resultat de l’exercici
51.206,51 E

Associats
Cirurgia ocular ambulatòria

Clínica Santa Creu SL

Centro Médico Catalunya

Clinsafa, Institut Oftalmològic, SL

Clínica Tres Torres, SA

Clínica Bofill Proactive Health, SL

Institut Català de Retina, SL

Diagnosi Mèdica - Creu Blanca

Clínica Olivé Gumà, SA

Institut Lleida d’Oftalmologia - ILO

Hospital QuirónSalud Barcelona

Ebreclínic Serveis Mèdics, SLP

Institut Oftalmològic Integral, SL

Hospital de Barcelona, SCIAS

Gabimedi, SL-Sta. Coloma Farners

Instituto Condal de Oftalmología

Hospital Delfos, SA

Gabinet d’Esp. Mèdi. Assoc. - GEMA

Laser Oftalmic Admiravisión, SL

Hospital El Pilar/Centre Cardiovascular
Sant Jordi

Gestió Sanitària EG 92, SL (Grup Atlàntida)

Diàlisi

Hospital Quirón Teknon

Grup 9 Serveis Mèdics, SL

Diaverum Servicios Renales, SL

Hospital Sanitas CIMA

Grupo Asisa (Cenclisa)

Fresenius Medical Care Services Cat., SL

Hospital Universitari Quiron Dexeus

Institut Mèdic Baix Vallès, SL

Hospital Viamed Monegal

Institut Mèdic Rubí, SL

Especialitats

Idcsalud-Hospital General de Catalunya

IT&Gestion, SL-Policlínic Bages

Clínica Psicoter. I Posicosomat. Kur
Klinikum

Policlínica Barcelona

MIPS Fundació Privada

Vithas Hospital Montserrat

Policlínica Maresme, SL

Eugenomic, SL

Giromèdic, SL

QCA Quirúrgica Barcelona SLP

Gnation, Centro Cirugía Oral y Maxilofacial
Bcn, SL

Odontologia

Quality First Care, SL-Centre Mèdic Segur

Clínica Dental Miravé, SL

Institut IMOR (Inst. Mèdic D’OncoRadioter., SL)

Quality Medical Service, SL

Instituts Odontològics Associats, SL

Ressonància Oberta Selva Maresme, SL

Instituto Catalá d’Uro. i Nefrol., SLP (ICUN)
Iván Mañero Clinic
Sphera Global Gestión Médica
Internacional, SL
Ginecologia i reproducció assistida
Barcelona IVF, SLP
Diatros , SLP
EUVITRO, S.L. (Clínica Eugin)
Fertilab, Institut Català de Fertilitat, SL
Hospitalització d’aguts
Àptima Centre Clínic, SL
Centro de Oftalmología Barraquer, SA
Clínica Bofill, SL
Clínica Corachan, SA
Clínica de Medicina Integral Diagonal, SL
Clínica Ntra Sra. Perpetuo Socorro, SA
Clínica Ntra. Sra. del Remei
Clínica Onyar, SL
Clínica Planas, SL
Clínica Sagrada Família, SA
Clínica Sant Jordi, SA

Servicios Auxiliares de Medicina Integral
Policlíniques

Vectis - Policlínica Calella, SL

Assistència Avançada Barcelona
Assistencial Prat

Proves diagnòstiques

Badamedic
Brugues Assistencial, SA

Analistas Profesionales Asociados-APA
laboratoris

Centre Assistencial Baix Llobregat

BCN Patòlegs

Centre Mèdic Castelldefels

BIOPAT SL. Hospital de Barcelona

Centre Mèdic Collblanc

Centre Diagnòstic Imatge Dr. Manchón

Centre Mèdic Dr. Valls, SLP

Centre Faixat, SL

Centre Mèdic Martorell

Centre Mèdic de Recuperació Funcional, SA

Centre Mèdic MEISA, SL

Centre Mèdic Diagnòstic Alomar Barcelona, SL

Centre Mèdic Mútua Gen. de Catalunya

CETIR Centre Mèdic

Centre Mèdic Palafrugell

General Lab, S.A.- LABCO Quality
Diagnostics

Centre Mèdic Passeig de Gràcia
Centre Mèdic Rubí
Centre Mèdic Sant Andreu, SL
Centre Mèdic Trauma
Centre Salut Integral, SA

Imagen Médica Digital Servicios
Diagnosticos, SA
Inst. Radiol. Tomodensitometría Dra.
Guirado, SLP

Centre Salut Integral, Serveis Corporatius, SL

Instituto de Resonancia Magnética Dra.
Guirado, SLP

Centre Sanitari Can Mora

Laboratorio de análisis Dr. Echevarne, SA

Centres Medical, SL

MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques, SA

Centro Médico Benviure

QD Hospitalet

Servidigest

Serveis Sociosanitaris Generals, SL

Centro Médico Mesro, SLP

United Laboratories Barcelona, SL

Transports Sanitaris de Catalunya

Centro Rec. Funcional ARTROS, SL
Clínica Ignasi Gómez, SL

Utset. Diagnòstic per la Imatge
Traumatologia i rehabilitació

Corgos Serveis de Salut, SL

Sociosanitaris i socials

Aracab fisioteràpia i osteopatia

Cornellà, Centro de Traumat. y Rehabil., SL

Centre Mèdic Molins

Arcmedic Rehabilitació, SLP

Corporació Mèdica Catalana, SL

Centre Sociosanitari l’Estada

Barnés Kinè, SL

CRT, SL

Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, SA

CAFYR Rehabilitación, SL

D2 Centre de Fisioteràpia, SCP

Clínica Sant Antoni - HUCASVE, SL

Centre de Fisioteràpia Manfred, SA

EFIRE, SL (EIRE)

Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad)

Centre de Fisioteràpia Tars

Fisio Centro de Fisioteràpia, SLP

Clínica Sant Josep (Igualada)

Centre de Recuperació Esportiva JMS

Fisio7 Manresa-Kineyo, SL

Edelweiss Iberica, SL

Centre de Recuperació Funcional Vallès

Fisiomed, SL

Fundació ACE. Inst. Cat. Neuro. Aplicad.

Centre de Recuperació Funcional Montigalà

Fisiomèdic Girona Group 2013, SL

Fundació Esclerosi Múltiple

Centre de Rehabilitació SPAL

Fisiosport Maresme

Fundació Finestrelles

Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL

Fisioteràpia i Reeducació

Nou Hospital Evangèlic

Centre de Rehabilitació L’EIVAX, SA

Policlínica Comarcal del Vendrell, SL

Centre de Rehabilitació M. Romero, SL

FISMED Fisioteràpia i Medicina Funcional,
SCP

Prytanis Hospitalet Centro Sociosanitario

Centre de Rehabilitació Sastre-Roca

G.R.F. Gabinet Recuperació Funcional

Prytanis Sant Boi Centro Sociosanitario

Centre de Traumatologia i Ortopèdia, SL

Icatme Serveis Mèdics

Serveis Clínics, SA

Centre Mèdic Del Ges, SCP

Meditrauma, SL
Naeko

Transport sanitari

Centre Mèdic i Institut de Fisioteràpia Sant
Martí, SL

Ambulàncies Condal

Centre Medicina Correctiva

Rehabilitació Corachan, SL

Patrocinadors
Preferents

Ortex, SL

