«LA RESILIÈNCIA DE LA SANITAT PRIVADA DEL NOSTRE PAÍS»

V

am començar el 2014 amb una ACES consolidada
com la patronal de la sanitat privada catalana, l’única
que defensa, sense complexos ni lligams, les entitats
sanitàries privades. A escala estatal, donem suport
a la Federació Nacional de Clíniques Privades, amb
la qual compartim presidenta i projectes estratègics, i que per
primera vegada representa l’empresariat sanitari en el comitè
executiu de la CEOE. Tenim veu a Brussel·les, on la presidenta
ha ocupat el 2014 la secretaria del comitè executiu de la Unió
Europea de l’Hospitalització Privada i avui la vicepresidència.
Després d’esgotar totes les vies possibles per al consens, ens
hem vist en la imperiosa necessitat d’interposar des de l’ACES
la demanda contra el model de realització d’activitat sanitària
privada des d’estructures i amb utilització de recursos humans i
materials públics, com és el cas de Barnaclínic i l’Hospital Clínic.
Assistim a un procés de concentració del nostre sector,
encapçalat per grans grups hospitalaris, que genera inquietuds
i certes resistències, però hem d’estar segurs de nosaltres
mateixos: és una recol·locació de peces que hem de saber jugar
amb agilitat i estratègia.

Les asseguradores continuen pressionant a la baixa amb les
tarifes, però també s’adonen que el procés de canibalització
del mercat assegurador arriba als seus límits amb les pòlisses
col·lectives i la invitació al canvi constant d’asseguradora, que
atempten contra un dels valors essencials de l’assegurament,
com és la fidelització a les entitats. El low cost té el seu
recorregut.
És l’estabilitat el que dóna prestigi i continuïtat a les nostres
entitats i és per això que hem impulsat una iniciativa de consens
entre provisió i assegurament: el Decàleg de bones pràctiques.
Hem minimitzat l’impacte de l’IVA sanitari del 21%, que hem
posposat, juntament amb altres agents del sector, fins al gener
del 2015, i hem aconseguit deixar fora del seu impacte un seguit
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de productes. Hem mantingut la nostra denúncia contra
la Direcció General de Tributs, a escala nacional i europea,
per la interpretació que fa la Inspecció de Tributs, segons la qual
les intervencions quirúrgiques fetes pels nostres professionals
a les entitats sanitàries privades han d’estar subjectes al 21%
de l’IVA. Interpretació, en opinió nostra, absolutament contrària
a la directiva europea de l’IVA i a la llei espanyola de l’IVA.
Pel que fa a la negociació de convenis, el conveni de privades,
signat l’any 2012, ha seguit el curs normal de vigència i, com
que no ha estat denunciat per les parts, ha quedat prorrogat
per un any més. Quant al conveni SISCAT, durant el 2014 han
començat els intents de reactivar el conveni XHUP-SISCAT
a càrrec del conveni sociosanitari promogut i signat per
les parts el juliol del 2013, en què s’han ofert increments
amb relació a l’existent. Però de moment continuem amb el
conveni sociosanitari i pendents dels moviments dels sindicats.
Respecte al conveni de trànsit, el 21 de gener de 2014 la mesa
negociadora, després d’intenses negociacions, en va acordar la
redacció final i la signatura per al període 2014-2017, subjecte
a la redacció immediata d’una guia de bones pràctiques per al
seguiment i compliment de les estipulacions del conveni per les
parts signants.
També aquest 2014 els nostres representants han continuat
estan presents en les comissions creades ad hoc pel
Departament de Salut per desenvolupar el Pla de salut 20112015, que segueix un lent procés de desplegament. Cal
subratllar igualment l’èxit del sopar anual amb el debat de tres
economistes experts sobre l’escenari politicoeconòmic del nostre
país, que va suscitar l’interès dels 246 assistents.
Malgrat el difícil camí dels anys precedents, l’ACES n’ha sortit
més reforçada i sòlida que mai. Tenim una gran capacitat de
resiliència que ens permet tirar endavant amb pas ferm.
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Comunicació
PUBLICACIONS

PREMSA

L’any 2014 ha estat molt positiu des del punt de vista de la presència de l’ACES als
mitjans de comunicació. S’han consolidat les relacions amb els periodistes sanitaris
tant dels mitjans generals com dels especialitzats i s’han reforçat els vincles amb els
periodistes econòmics. El resultat ha estat que la visibilitat i la presència de l’associació
als mitjans de comunicació ha augmentat un 100% amb relació a l’any passat.
A banda de les declaracions sobre temes sanitaris d’actualitat, cal destacar la
massiva publicació de diverses notes de premsa amb relació a la demanda contra
Barnaclínic i la presència institucional en reportatges de televisió sobre les llistes
d’espera i el turisme sanitari.

PRESÈNCIA A LA XARXA

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. Bartolomé Martínez Jover
Grupo Hospitalario Quirón
Fins a l’octubre del 2014
Secretari
Sr. José Antonio Fernández Bustillo

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. Javier Massaguer Cabrera
Fundació Hospital de Nens de
Barcelona
Des de l’abril del 2014
Vocal Centres sense
Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació
i Llenguatge (CRIL)

CONSELL ASSESSOR ACES 2014

Vocal Centres
Sociosanitaris (B-D)
Sra. Concepción Ramos Díaz
Centre Assistencial Prytanis
Vocal Centres Socials
i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles
Vocal Transport Sanitari
Dra. M. Lluïsa Gonzalez Pérez
Transport Sanitari de Catalunya
Vocal Centres Diagnòstic
per la Imatge
Sr. Frank Domenech Vilardell
CETIR Centre Mèdic
Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología
Barraquer

Sr. Higini Raventós
President (Grupo SAR)

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

Sr. Antoni Vives Fierro
Artista pintor

Dr. Antonio Paredes
Director Zona Noreste
(Adeslas)

Subdirectora
Sra. Elena de la Campa Alonso

Dr. Joan B Casas
Degà (Col·legi d’Economistes
de Catalunya)
Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor Titular Departament de
Direcció d’Operacions i Innovació
(ESADE)

Vocal 2n
Dr. Enric Vallvé Queraltó
Clínica Corachan
Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família
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
Des de l’abril del 2014
Vocal 7è
Dr. Ramon Viladot Pericé
Clínica Tres Torres

Dr. Xavier Gómez Batiste
Director del Centre Col·laborador
de l’OMS per a Programes Públics
de Cures Pal·liatives (ICO)
Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)
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Entrevista a
Josep Murillo,
conseller i director de
SegurCaixa Adeslas
XV Sopar de l’ACES.
Jornada de reflexió:
asseguradores i
centres sanitaris

Monogràfic
Arquitectura i salut
Debat: Com
dissenyar i construir
bons hospitals?

Entrevista a
Manel Esteller,
metge i investigador
Novetats
tecnològiques

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

L’ACES en l’acte reivindicatiu Diguem prou

El 19 de març la patronal PIMEC va reunir més de 1.400 empresaris i
autònoms a Barcelona per denunciar la «falta de sensibilitat» de les
administracions envers aquest col·lectiu i per reivindicar polítiques favorables
cap a un teixit productiu bàsic en l’economia del país. L’ACES va adherir-se
activament a la convocatòria fent de portaveu de finançament i crèdit.

Assemblea anual de socis

El 8 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’ACES en què
es van aprovar per unanimitat la gestió i els comptes anuals del 2013; el
pressupost per al 2014; el nomenament com a membres de la junta directiva
del doctor Javier Massaguer (Fundació Hospital de Nens de Barcelona) com
a vocal representant dels centres amb internament, i del doctor Joan Torralba
(Quirúrgica Cirujanos Asociados) com a vocal 6è. També es va ratificar
l’admissió dels nous socis.

Demanda contra el model Barnaclínic

L’ACES va demandar el mes de maig Barnaclínic (el braç privat de l’Hospital
Clínic de Barcelona) i l’Hospital Clínic, ambdues entitats sanitàries públiques,
per haver incorregut en la vulneració de la Llei de defensa de la competència
i de la Llei de competència deslleial. Els arguments principals de la demanda
són la utilització i l’aprofitament de recursos públics i humans per realitzar
activitat sanitària privada. La demanda va ser presentada davant el jutjat
mercantil número 7 de Barcelona.

XV Sopar de l’ACES

ESTRUCTURA DE GESTIÓ

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)

Sr. Pau Herrera
President (AED)
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Especial 50 números
de la revista.
Debat: Comuniquem
bé els centres?

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2014
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del
Vendrell
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L’informe sobre la presència a la xarxa de l’ACES el 2014 assenyala que el web de
l’associació va rebre 26.023 visites al llarg de l’any (més de 6.000 es van fer des
d’un dispositiu mòbil). Aquesta xifra representa un lleuger decrement del 2,46%
respecte a les dades l’exercici anterior. Del total, un 70,4% correspon a nous
visitants i un 29,6% a visitants que han retornat al web.
Per ciutats, gairebé un 58% de persones que hi entren provenen de Barcelona.
Els visitants de la capital catalana han disminuït un 12,12% en benefici d’altres
localitats. La segona ciutat des d’on s’accedeix més a la pàgina de l’ACES és Madrid
(6,21% de visites). Aquest accés ha experimentat un discret increment amb relació
a l’any anterior (que era del 6,13%). Tot seguit vénen l’Hospitalet de Llobregat,
Girona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

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 Nuñez
Sra. Rosa Maria Martín Felix

El sopar anual es va celebrar el 28 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va
comptar amb l’assistència de 246 associats. En aquesta edició, en què es
commemoraven els 50 números de l’ACESInfo, es va fer un debat amb tres
economistes de primera fila sobre les perspectives de l’economia i, molt
especialment, amb relació al procés polític que està vivint Catalunya.

Decàleg de bones pràctiques

En la línia d’enfortir el marc de relacions amb el sector assegurador, l’ACES
va plantejar el mes de novembre un decàleg de bones pràctiques a signar
per part de les asseguradores de salut i les entitats proveïdores de serveis
assistencials. A finals del 2014 el decàleg ja comptava amb sis adhesions.

Acreditació QH: reconeixement de la qualitat
La presentació d’aquest sistema d’acreditació impulsat per l’IDIS es va
fer el 2 de desembre a l’Hospital de Barcelona. Es tracta d’un instrument
d’autoavaluació que es traduirà en una mesura de la qualitat de fàcil
llegibilitat per al públic. La utilització serà voluntària i compatible amb els
sistemes d’acreditació existents.

SESSIONS I TALLERS
Novetats legislatives en l’àmbit laboral
Els canvis normatius derivats de l’aprovació del Reial
decret llei 16/2013, de 20 de desembre, van ser objecte
d’una sessió informativa el 14 de gener a càrrec de
l’advocat laboralista i secretari general de l’ACES, José
Antonio Fernández Bustillo.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN
-

Novetats fiscals 2014
El 24 de febrer l’ACES va convidar la consultoria Auren
a fer un repàs dels principals canvis en la fiscalitat,
amb especial èmfasi en la pujada de l’IVA en un acte a
la seu de PIMEC.

-

Gestió del temps i millora de resultats
El 20 de maig es va celebrar a l’ACES l’esmorzar de
treball Tendències per a la gestió del temps com a
fórmula per millorar el compte de resultats, organitzat
per DPOprojects i T&G, i amb la participació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

-

Interoperabilitat: repte i oportunitat
A començaments de juliol la Clínica Sagrada Família va
acollir un workshop sobre interoperabilitat organitzat
per l’ACES amb la col·laboració d’Intersystems. La
jornada va posar en relleu les repercussions positives
que té per a les empreses avançar cap a aquest objectiu.
Taller sobre atenció telefònica
El 3 d’octubre l’ACES, amb la col·laboració de SIRT,
va organitzar un workshop al Hard Rock Cafe de
Barcelona per analitzar les possibles millores en la
comunicació telefònica amb els clients.

JORNADES
Jornada de reflexió
La jornada de reflexió de l’ACES amb els membres
de la junta i del consell assessor es va celebrar el
10 de juny a Castelldefels i va servir per identificar
els principals problemes entre asseguradores i centres
sanitaris i per proposar solucions a fi de construir un
nou marc de relació entre els dos agents.
Jornada sobre novetats tecnològiques
La jornada celebrada el 27 de novembre a la Clínica
Planas va comptar amb un gran nombre d’experts i va
oferir un ampli repàs de les opcions tecnològiques més
innovadores en l’àmbit de la sanitat. La majoria de les
eines presentades tenen incidència directa en la gestió
i en la qualitat dels serveis.

-

-

-

Comisión Permanente del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Comité Ejecutivo de la CEOE
Consell d’Administració de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Consell de Direcció i de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Junta Directiva de la Federació Nacional de
Clíniques Privades (FNCP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de la Unió
Europea D’Hospitals Privats (UEHP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de PIMEC
Junta Directiva i Permanent de la Societat Catalana de Mediació en Salut
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Patronat i Comitè Directiu de la Fundació
TicSalut

MESES DE NEGOCIACIÓ
-

-

-

-

Comisión Nacional de Vigilancia y arbitraje del
Conveni Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio
2013 (sector privado)
Comisión Paritaria Sectorial de Sanidad Privada. Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques
Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball de centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català
de la Salut

-

Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Subcomissió permanent de Catalunya de la
Comisión de Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de
accidentes de tráfico

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
-

Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i
reproductiva
Comissió de Proveïdors del Servei Català de la
Salut
Comissió de Salut de PIMEC
Comissió d’empreses del sector de la salut de
la Cambra de Comerç de Barcelona
Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent
de Catalunya
Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure
Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de la Salut
Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Consell General del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria
de Catalunya

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
-

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei
Català de la Salut
Grup de Treball de l’AQuAS de la Marca Q de
Qualitat
Grup de treball de l’AQuAS per revisió externa de l’”Actualización de la Guía de Práctica
Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de
Fracturas por Fragilidad”

-

Grup de treball procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
Grupo Acreditación IDIS
Pacte Nacional de Salut de Catalunya

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
President/a
Dr. Francisco Fernández-Dorado
(fins a l’abril del 2014)
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
(a partir del maig del 2014)
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/a
Dra. Carina Abelló Somolinos
(fins al setembre del 2014)
Dr. Genís Carrasco Gomez
(des de l’octubre del 2014)
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. Mª Teresa Fernández Fernández
COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Formació
Al llarg del 2014 l’ACES va oferir als associats i als treballadors
del sector un seguit d’accions formatives. Es van impartir un total
de 292 cursos, amb 2.323 participants. Entre aquesta oferta cal
destacar: el programa de desenvolupament directiu, basat en la
metodologia de posada en comú de les experiències dels alumnes;
els tallers de prevenció de riscos, destinats a aconseguir empreses
més saludables, i els tallers adreçats a directius i tècnics en recursos
humans amb la finalitat de millorar la gestió de diversos aspectes,
incloent-hi les retribucions no monetàries (salari emocional).
Ultreia Formació i Comunicació SL, centre de formació vinculat
a l’ACES, va ser l’entitat encarregada d’organitzar i dissenyar la
formació als centres associats que així ho van sol·licitar i, al mateix
temps, va executar les subvencions atorgades a l’ACES. Aquest any
2014 l’import destinat a la formació va tornar a disminuir. El nombre
de cursos privats, en canvi, va augmentar, i també els cursos per als
quals es va demanar a l’ACES que s’ocupés dels tràmits per obtenir
la bonificació.
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mitjans de comunicació. S’han consolidat les relacions amb els periodistes sanitaris
tant dels mitjans generals com dels especialitzats i s’han reforçat els vincles amb els
periodistes econòmics. El resultat ha estat que la visibilitat i la presència de l’associació
als mitjans de comunicació ha augmentat un 100% amb relació a l’any passat.
A banda de les declaracions sobre temes sanitaris d’actualitat, cal destacar la
massiva publicació de diverses notes de premsa amb relació a la demanda contra
Barnaclínic i la presència institucional en reportatges de televisió sobre les llistes
d’espera i el turisme sanitari.
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conseller i director de
SegurCaixa Adeslas
XV Sopar de l’ACES.
Jornada de reflexió:
asseguradores i
centres sanitaris

Monogràfic
Arquitectura i salut
Debat: Com
dissenyar i construir
bons hospitals?

Entrevista a
Manel Esteller,
metge i investigador
Novetats
tecnològiques

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

L’ACES en l’acte reivindicatiu Diguem prou

El 19 de març la patronal PIMEC va reunir més de 1.400 empresaris i
autònoms a Barcelona per denunciar la «falta de sensibilitat» de les
administracions envers aquest col·lectiu i per reivindicar polítiques favorables
cap a un teixit productiu bàsic en l’economia del país. L’ACES va adherir-se
activament a la convocatòria fent de portaveu de finançament i crèdit.

Assemblea anual de socis

El 8 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’ACES en què
es van aprovar per unanimitat la gestió i els comptes anuals del 2013; el
pressupost per al 2014; el nomenament com a membres de la junta directiva
del doctor Javier Massaguer (Fundació Hospital de Nens de Barcelona) com
a vocal representant dels centres amb internament, i del doctor Joan Torralba
(Quirúrgica Cirujanos Asociados) com a vocal 6è. També es va ratificar
l’admissió dels nous socis.

Demanda contra el model Barnaclínic

L’ACES va demandar el mes de maig Barnaclínic (el braç privat de l’Hospital
Clínic de Barcelona) i l’Hospital Clínic, ambdues entitats sanitàries públiques,
per haver incorregut en la vulneració de la Llei de defensa de la competència
i de la Llei de competència deslleial. Els arguments principals de la demanda
són la utilització i l’aprofitament de recursos públics i humans per realitzar
activitat sanitària privada. La demanda va ser presentada davant el jutjat
mercantil número 7 de Barcelona.

XV Sopar de l’ACES
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President (PIMEC)
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President (AED)
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Junta directiva ACES 2014
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del
Vendrell
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L’informe sobre la presència a la xarxa de l’ACES el 2014 assenyala que el web de
l’associació va rebre 26.023 visites al llarg de l’any (més de 6.000 es van fer des
d’un dispositiu mòbil). Aquesta xifra representa un lleuger decrement del 2,46%
respecte a les dades l’exercici anterior. Del total, un 70,4% correspon a nous
visitants i un 29,6% a visitants que han retornat al web.
Per ciutats, gairebé un 58% de persones que hi entren provenen de Barcelona.
Els visitants de la capital catalana han disminuït un 12,12% en benefici d’altres
localitats. La segona ciutat des d’on s’accedeix més a la pàgina de l’ACES és Madrid
(6,21% de visites). Aquest accés ha experimentat un discret increment amb relació
a l’any anterior (que era del 6,13%). Tot seguit vénen l’Hospitalet de Llobregat,
Girona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

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 Nuñez
Sra. Rosa Maria Martín Felix

El sopar anual es va celebrar el 28 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va
comptar amb l’assistència de 246 associats. En aquesta edició, en què es
commemoraven els 50 números de l’ACESInfo, es va fer un debat amb tres
economistes de primera fila sobre les perspectives de l’economia i, molt
especialment, amb relació al procés polític que està vivint Catalunya.

Decàleg de bones pràctiques

En la línia d’enfortir el marc de relacions amb el sector assegurador, l’ACES
va plantejar el mes de novembre un decàleg de bones pràctiques a signar
per part de les asseguradores de salut i les entitats proveïdores de serveis
assistencials. A finals del 2014 el decàleg ja comptava amb sis adhesions.

Acreditació QH: reconeixement de la qualitat
La presentació d’aquest sistema d’acreditació impulsat per l’IDIS es va
fer el 2 de desembre a l’Hospital de Barcelona. Es tracta d’un instrument
d’autoavaluació que es traduirà en una mesura de la qualitat de fàcil
llegibilitat per al públic. La utilització serà voluntària i compatible amb els
sistemes d’acreditació existents.

SESSIONS I TALLERS
Novetats legislatives en l’àmbit laboral
Els canvis normatius derivats de l’aprovació del Reial
decret llei 16/2013, de 20 de desembre, van ser objecte
d’una sessió informativa el 14 de gener a càrrec de
l’advocat laboralista i secretari general de l’ACES, José
Antonio Fernández Bustillo.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN
-

Novetats fiscals 2014
El 24 de febrer l’ACES va convidar la consultoria Auren
a fer un repàs dels principals canvis en la fiscalitat,
amb especial èmfasi en la pujada de l’IVA en un acte a
la seu de PIMEC.

-

Gestió del temps i millora de resultats
El 20 de maig es va celebrar a l’ACES l’esmorzar de
treball Tendències per a la gestió del temps com a
fórmula per millorar el compte de resultats, organitzat
per DPOprojects i T&G, i amb la participació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

-

Interoperabilitat: repte i oportunitat
A començaments de juliol la Clínica Sagrada Família va
acollir un workshop sobre interoperabilitat organitzat
per l’ACES amb la col·laboració d’Intersystems. La
jornada va posar en relleu les repercussions positives
que té per a les empreses avançar cap a aquest objectiu.
Taller sobre atenció telefònica
El 3 d’octubre l’ACES, amb la col·laboració de SIRT,
va organitzar un workshop al Hard Rock Cafe de
Barcelona per analitzar les possibles millores en la
comunicació telefònica amb els clients.

JORNADES
Jornada de reflexió
La jornada de reflexió de l’ACES amb els membres
de la junta i del consell assessor es va celebrar el
10 de juny a Castelldefels i va servir per identificar
els principals problemes entre asseguradores i centres
sanitaris i per proposar solucions a fi de construir un
nou marc de relació entre els dos agents.
Jornada sobre novetats tecnològiques
La jornada celebrada el 27 de novembre a la Clínica
Planas va comptar amb un gran nombre d’experts i va
oferir un ampli repàs de les opcions tecnològiques més
innovadores en l’àmbit de la sanitat. La majoria de les
eines presentades tenen incidència directa en la gestió
i en la qualitat dels serveis.

-

-

-

Comisión Permanente del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Comité Ejecutivo de la CEOE
Consell d’Administració de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Consell de Direcció i de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Junta Directiva de la Federació Nacional de
Clíniques Privades (FNCP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de la Unió
Europea D’Hospitals Privats (UEHP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de PIMEC
Junta Directiva i Permanent de la Societat Catalana de Mediació en Salut
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Patronat i Comitè Directiu de la Fundació
TicSalut

MESES DE NEGOCIACIÓ
-

-

-

-

Comisión Nacional de Vigilancia y arbitraje del
Conveni Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio
2013 (sector privado)
Comisión Paritaria Sectorial de Sanidad Privada. Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques
Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball de centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català
de la Salut

-

Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Subcomissió permanent de Catalunya de la
Comisión de Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de
accidentes de tráfico

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
-

Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i
reproductiva
Comissió de Proveïdors del Servei Català de la
Salut
Comissió de Salut de PIMEC
Comissió d’empreses del sector de la salut de
la Cambra de Comerç de Barcelona
Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent
de Catalunya
Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure
Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de la Salut
Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Consell General del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria
de Catalunya

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
-

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei
Català de la Salut
Grup de Treball de l’AQuAS de la Marca Q de
Qualitat
Grup de treball de l’AQuAS per revisió externa de l’”Actualización de la Guía de Práctica
Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de
Fracturas por Fragilidad”

-

Grup de treball procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
Grupo Acreditación IDIS
Pacte Nacional de Salut de Catalunya

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
President/a
Dr. Francisco Fernández-Dorado
(fins a l’abril del 2014)
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
(a partir del maig del 2014)
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/a
Dra. Carina Abelló Somolinos
(fins al setembre del 2014)
Dr. Genís Carrasco Gomez
(des de l’octubre del 2014)
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. Mª Teresa Fernández Fernández
COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Formació
Al llarg del 2014 l’ACES va oferir als associats i als treballadors
del sector un seguit d’accions formatives. Es van impartir un total
de 292 cursos, amb 2.323 participants. Entre aquesta oferta cal
destacar: el programa de desenvolupament directiu, basat en la
metodologia de posada en comú de les experiències dels alumnes;
els tallers de prevenció de riscos, destinats a aconseguir empreses
més saludables, i els tallers adreçats a directius i tècnics en recursos
humans amb la finalitat de millorar la gestió de diversos aspectes,
incloent-hi les retribucions no monetàries (salari emocional).
Ultreia Formació i Comunicació SL, centre de formació vinculat
a l’ACES, va ser l’entitat encarregada d’organitzar i dissenyar la
formació als centres associats que així ho van sol·licitar i, al mateix
temps, va executar les subvencions atorgades a l’ACES. Aquest any
2014 l’import destinat a la formació va tornar a disminuir. El nombre
de cursos privats, en canvi, va augmentar, i també els cursos per als
quals es va demanar a l’ACES que s’ocupés dels tràmits per obtenir
la bonificació.
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L’any 2014 ha estat molt positiu des del punt de vista de la presència de l’ACES als
mitjans de comunicació. S’han consolidat les relacions amb els periodistes sanitaris
tant dels mitjans generals com dels especialitzats i s’han reforçat els vincles amb els
periodistes econòmics. El resultat ha estat que la visibilitat i la presència de l’associació
als mitjans de comunicació ha augmentat un 100% amb relació a l’any passat.
A banda de les declaracions sobre temes sanitaris d’actualitat, cal destacar la
massiva publicació de diverses notes de premsa amb relació a la demanda contra
Barnaclínic i la presència institucional en reportatges de televisió sobre les llistes
d’espera i el turisme sanitari.
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L’ACES en l’acte reivindicatiu Diguem prou

El 19 de març la patronal PIMEC va reunir més de 1.400 empresaris i
autònoms a Barcelona per denunciar la «falta de sensibilitat» de les
administracions envers aquest col·lectiu i per reivindicar polítiques favorables
cap a un teixit productiu bàsic en l’economia del país. L’ACES va adherir-se
activament a la convocatòria fent de portaveu de finançament i crèdit.

Assemblea anual de socis

El 8 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’ACES en què
es van aprovar per unanimitat la gestió i els comptes anuals del 2013; el
pressupost per al 2014; el nomenament com a membres de la junta directiva
del doctor Javier Massaguer (Fundació Hospital de Nens de Barcelona) com
a vocal representant dels centres amb internament, i del doctor Joan Torralba
(Quirúrgica Cirujanos Asociados) com a vocal 6è. També es va ratificar
l’admissió dels nous socis.

Demanda contra el model Barnaclínic

L’ACES va demandar el mes de maig Barnaclínic (el braç privat de l’Hospital
Clínic de Barcelona) i l’Hospital Clínic, ambdues entitats sanitàries públiques,
per haver incorregut en la vulneració de la Llei de defensa de la competència
i de la Llei de competència deslleial. Els arguments principals de la demanda
són la utilització i l’aprofitament de recursos públics i humans per realitzar
activitat sanitària privada. La demanda va ser presentada davant el jutjat
mercantil número 7 de Barcelona.
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L’informe sobre la presència a la xarxa de l’ACES el 2014 assenyala que el web de
l’associació va rebre 26.023 visites al llarg de l’any (més de 6.000 es van fer des
d’un dispositiu mòbil). Aquesta xifra representa un lleuger decrement del 2,46%
respecte a les dades l’exercici anterior. Del total, un 70,4% correspon a nous
visitants i un 29,6% a visitants que han retornat al web.
Per ciutats, gairebé un 58% de persones que hi entren provenen de Barcelona.
Els visitants de la capital catalana han disminuït un 12,12% en benefici d’altres
localitats. La segona ciutat des d’on s’accedeix més a la pàgina de l’ACES és Madrid
(6,21% de visites). Aquest accés ha experimentat un discret increment amb relació
a l’any anterior (que era del 6,13%). Tot seguit vénen l’Hospitalet de Llobregat,
Girona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.
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El sopar anual es va celebrar el 28 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va
comptar amb l’assistència de 246 associats. En aquesta edició, en què es
commemoraven els 50 números de l’ACESInfo, es va fer un debat amb tres
economistes de primera fila sobre les perspectives de l’economia i, molt
especialment, amb relació al procés polític que està vivint Catalunya.

Decàleg de bones pràctiques

En la línia d’enfortir el marc de relacions amb el sector assegurador, l’ACES
va plantejar el mes de novembre un decàleg de bones pràctiques a signar
per part de les asseguradores de salut i les entitats proveïdores de serveis
assistencials. A finals del 2014 el decàleg ja comptava amb sis adhesions.

Acreditació QH: reconeixement de la qualitat
La presentació d’aquest sistema d’acreditació impulsat per l’IDIS es va
fer el 2 de desembre a l’Hospital de Barcelona. Es tracta d’un instrument
d’autoavaluació que es traduirà en una mesura de la qualitat de fàcil
llegibilitat per al públic. La utilització serà voluntària i compatible amb els
sistemes d’acreditació existents.

SESSIONS I TALLERS
Novetats legislatives en l’àmbit laboral
Els canvis normatius derivats de l’aprovació del Reial
decret llei 16/2013, de 20 de desembre, van ser objecte
d’una sessió informativa el 14 de gener a càrrec de
l’advocat laboralista i secretari general de l’ACES, José
Antonio Fernández Bustillo.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN
-

Novetats fiscals 2014
El 24 de febrer l’ACES va convidar la consultoria Auren
a fer un repàs dels principals canvis en la fiscalitat,
amb especial èmfasi en la pujada de l’IVA en un acte a
la seu de PIMEC.

-

Gestió del temps i millora de resultats
El 20 de maig es va celebrar a l’ACES l’esmorzar de
treball Tendències per a la gestió del temps com a
fórmula per millorar el compte de resultats, organitzat
per DPOprojects i T&G, i amb la participació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

-

Interoperabilitat: repte i oportunitat
A començaments de juliol la Clínica Sagrada Família va
acollir un workshop sobre interoperabilitat organitzat
per l’ACES amb la col·laboració d’Intersystems. La
jornada va posar en relleu les repercussions positives
que té per a les empreses avançar cap a aquest objectiu.
Taller sobre atenció telefònica
El 3 d’octubre l’ACES, amb la col·laboració de SIRT,
va organitzar un workshop al Hard Rock Cafe de
Barcelona per analitzar les possibles millores en la
comunicació telefònica amb els clients.

JORNADES
Jornada de reflexió
La jornada de reflexió de l’ACES amb els membres
de la junta i del consell assessor es va celebrar el
10 de juny a Castelldefels i va servir per identificar
els principals problemes entre asseguradores i centres
sanitaris i per proposar solucions a fi de construir un
nou marc de relació entre els dos agents.
Jornada sobre novetats tecnològiques
La jornada celebrada el 27 de novembre a la Clínica
Planas va comptar amb un gran nombre d’experts i va
oferir un ampli repàs de les opcions tecnològiques més
innovadores en l’àmbit de la sanitat. La majoria de les
eines presentades tenen incidència directa en la gestió
i en la qualitat dels serveis.

-

-

-

Comisión Permanente del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Comité Ejecutivo de la CEOE
Consell d’Administració de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Consell de Direcció i de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Junta Directiva de la Federació Nacional de
Clíniques Privades (FNCP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de la Unió
Europea D’Hospitals Privats (UEHP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de PIMEC
Junta Directiva i Permanent de la Societat Catalana de Mediació en Salut
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Patronat i Comitè Directiu de la Fundació
TicSalut

MESES DE NEGOCIACIÓ
-

-

-

-

Comisión Nacional de Vigilancia y arbitraje del
Conveni Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio
2013 (sector privado)
Comisión Paritaria Sectorial de Sanidad Privada. Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques
Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball de centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català
de la Salut

-

Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Subcomissió permanent de Catalunya de la
Comisión de Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de
accidentes de tráfico

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
-

Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i
reproductiva
Comissió de Proveïdors del Servei Català de la
Salut
Comissió de Salut de PIMEC
Comissió d’empreses del sector de la salut de
la Cambra de Comerç de Barcelona
Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent
de Catalunya
Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure
Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de la Salut
Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Consell General del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria
de Catalunya

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
-

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei
Català de la Salut
Grup de Treball de l’AQuAS de la Marca Q de
Qualitat
Grup de treball de l’AQuAS per revisió externa de l’”Actualización de la Guía de Práctica
Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de
Fracturas por Fragilidad”

-

Grup de treball procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
Grupo Acreditación IDIS
Pacte Nacional de Salut de Catalunya

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
President/a
Dr. Francisco Fernández-Dorado
(fins a l’abril del 2014)
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
(a partir del maig del 2014)
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/a
Dra. Carina Abelló Somolinos
(fins al setembre del 2014)
Dr. Genís Carrasco Gomez
(des de l’octubre del 2014)
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. Mª Teresa Fernández Fernández
COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Formació
Al llarg del 2014 l’ACES va oferir als associats i als treballadors
del sector un seguit d’accions formatives. Es van impartir un total
de 292 cursos, amb 2.323 participants. Entre aquesta oferta cal
destacar: el programa de desenvolupament directiu, basat en la
metodologia de posada en comú de les experiències dels alumnes;
els tallers de prevenció de riscos, destinats a aconseguir empreses
més saludables, i els tallers adreçats a directius i tècnics en recursos
humans amb la finalitat de millorar la gestió de diversos aspectes,
incloent-hi les retribucions no monetàries (salari emocional).
Ultreia Formació i Comunicació SL, centre de formació vinculat
a l’ACES, va ser l’entitat encarregada d’organitzar i dissenyar la
formació als centres associats que així ho van sol·licitar i, al mateix
temps, va executar les subvencions atorgades a l’ACES. Aquest any
2014 l’import destinat a la formació va tornar a disminuir. El nombre
de cursos privats, en canvi, va augmentar, i també els cursos per als
quals es va demanar a l’ACES que s’ocupés dels tràmits per obtenir
la bonificació.
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Comunicació
PUBLICACIONS

PREMSA

L’any 2014 ha estat molt positiu des del punt de vista de la presència de l’ACES als
mitjans de comunicació. S’han consolidat les relacions amb els periodistes sanitaris
tant dels mitjans generals com dels especialitzats i s’han reforçat els vincles amb els
periodistes econòmics. El resultat ha estat que la visibilitat i la presència de l’associació
als mitjans de comunicació ha augmentat un 100% amb relació a l’any passat.
A banda de les declaracions sobre temes sanitaris d’actualitat, cal destacar la
massiva publicació de diverses notes de premsa amb relació a la demanda contra
Barnaclínic i la presència institucional en reportatges de televisió sobre les llistes
d’espera i el turisme sanitari.

PRESÈNCIA A LA XARXA

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. Bartolomé Martínez Jover
Grupo Hospitalario Quirón
Fins a l’octubre del 2014
Secretari
Sr. José Antonio Fernández Bustillo

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. Javier Massaguer Cabrera
Fundació Hospital de Nens de
Barcelona
Des de l’abril del 2014
Vocal Centres sense
Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació
i Llenguatge (CRIL)

CONSELL ASSESSOR ACES 2014

Vocal Centres
Sociosanitaris (B-D)
Sra. Concepción Ramos Díaz
Centre Assistencial Prytanis
Vocal Centres Socials
i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles
Vocal Transport Sanitari
Dra. M. Lluïsa Gonzalez Pérez
Transport Sanitari de Catalunya
Vocal Centres Diagnòstic
per la Imatge
Sr. Frank Domenech Vilardell
CETIR Centre Mèdic
Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología
Barraquer

Sr. Higini Raventós
President (Grupo SAR)

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

Sr. Antoni Vives Fierro
Artista pintor

Dr. Antonio Paredes
Director Zona Noreste
(Adeslas)

Subdirectora
Sra. Elena de la Campa Alonso

Dr. Joan B Casas
Degà (Col·legi d’Economistes
de Catalunya)
Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor Titular Departament de
Direcció d’Operacions i Innovació
(ESADE)

Vocal 2n
Dr. Enric Vallvé Queraltó
Clínica Corachan
Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família
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
Des de l’abril del 2014
Vocal 7è
Dr. Ramon Viladot Pericé
Clínica Tres Torres

Dr. Xavier Gómez Batiste
Director del Centre Col·laborador
de l’OMS per a Programes Públics
de Cures Pal·liatives (ICO)
Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)
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Entrevista a
Josep Murillo,
conseller i director de
SegurCaixa Adeslas
XV Sopar de l’ACES.
Jornada de reflexió:
asseguradores i
centres sanitaris

Monogràfic
Arquitectura i salut
Debat: Com
dissenyar i construir
bons hospitals?

Entrevista a
Manel Esteller,
metge i investigador
Novetats
tecnològiques

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

L’ACES en l’acte reivindicatiu Diguem prou

El 19 de març la patronal PIMEC va reunir més de 1.400 empresaris i
autònoms a Barcelona per denunciar la «falta de sensibilitat» de les
administracions envers aquest col·lectiu i per reivindicar polítiques favorables
cap a un teixit productiu bàsic en l’economia del país. L’ACES va adherir-se
activament a la convocatòria fent de portaveu de finançament i crèdit.

Assemblea anual de socis

El 8 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’ACES en què
es van aprovar per unanimitat la gestió i els comptes anuals del 2013; el
pressupost per al 2014; el nomenament com a membres de la junta directiva
del doctor Javier Massaguer (Fundació Hospital de Nens de Barcelona) com
a vocal representant dels centres amb internament, i del doctor Joan Torralba
(Quirúrgica Cirujanos Asociados) com a vocal 6è. També es va ratificar
l’admissió dels nous socis.

Demanda contra el model Barnaclínic

L’ACES va demandar el mes de maig Barnaclínic (el braç privat de l’Hospital
Clínic de Barcelona) i l’Hospital Clínic, ambdues entitats sanitàries públiques,
per haver incorregut en la vulneració de la Llei de defensa de la competència
i de la Llei de competència deslleial. Els arguments principals de la demanda
són la utilització i l’aprofitament de recursos públics i humans per realitzar
activitat sanitària privada. La demanda va ser presentada davant el jutjat
mercantil número 7 de Barcelona.

XV Sopar de l’ACES

ESTRUCTURA DE GESTIÓ

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)

Sr. Pau Herrera
President (AED)
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Especial 50 números
de la revista.
Debat: Comuniquem
bé els centres?

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2014
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del
Vendrell

ACES Info 50

L’informe sobre la presència a la xarxa de l’ACES el 2014 assenyala que el web de
l’associació va rebre 26.023 visites al llarg de l’any (més de 6.000 es van fer des
d’un dispositiu mòbil). Aquesta xifra representa un lleuger decrement del 2,46%
respecte a les dades l’exercici anterior. Del total, un 70,4% correspon a nous
visitants i un 29,6% a visitants que han retornat al web.
Per ciutats, gairebé un 58% de persones que hi entren provenen de Barcelona.
Els visitants de la capital catalana han disminuït un 12,12% en benefici d’altres
localitats. La segona ciutat des d’on s’accedeix més a la pàgina de l’ACES és Madrid
(6,21% de visites). Aquest accés ha experimentat un discret increment amb relació
a l’any anterior (que era del 6,13%). Tot seguit vénen l’Hospitalet de Llobregat,
Girona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

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 Nuñez
Sra. Rosa Maria Martín Felix

El sopar anual es va celebrar el 28 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va
comptar amb l’assistència de 246 associats. En aquesta edició, en què es
commemoraven els 50 números de l’ACESInfo, es va fer un debat amb tres
economistes de primera fila sobre les perspectives de l’economia i, molt
especialment, amb relació al procés polític que està vivint Catalunya.

Decàleg de bones pràctiques

En la línia d’enfortir el marc de relacions amb el sector assegurador, l’ACES
va plantejar el mes de novembre un decàleg de bones pràctiques a signar
per part de les asseguradores de salut i les entitats proveïdores de serveis
assistencials. A finals del 2014 el decàleg ja comptava amb sis adhesions.

Acreditació QH: reconeixement de la qualitat
La presentació d’aquest sistema d’acreditació impulsat per l’IDIS es va
fer el 2 de desembre a l’Hospital de Barcelona. Es tracta d’un instrument
d’autoavaluació que es traduirà en una mesura de la qualitat de fàcil
llegibilitat per al públic. La utilització serà voluntària i compatible amb els
sistemes d’acreditació existents.

SESSIONS I TALLERS
Novetats legislatives en l’àmbit laboral
Els canvis normatius derivats de l’aprovació del Reial
decret llei 16/2013, de 20 de desembre, van ser objecte
d’una sessió informativa el 14 de gener a càrrec de
l’advocat laboralista i secretari general de l’ACES, José
Antonio Fernández Bustillo.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN
-

Novetats fiscals 2014
El 24 de febrer l’ACES va convidar la consultoria Auren
a fer un repàs dels principals canvis en la fiscalitat,
amb especial èmfasi en la pujada de l’IVA en un acte a
la seu de PIMEC.

-

Gestió del temps i millora de resultats
El 20 de maig es va celebrar a l’ACES l’esmorzar de
treball Tendències per a la gestió del temps com a
fórmula per millorar el compte de resultats, organitzat
per DPOprojects i T&G, i amb la participació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

-

Interoperabilitat: repte i oportunitat
A començaments de juliol la Clínica Sagrada Família va
acollir un workshop sobre interoperabilitat organitzat
per l’ACES amb la col·laboració d’Intersystems. La
jornada va posar en relleu les repercussions positives
que té per a les empreses avançar cap a aquest objectiu.
Taller sobre atenció telefònica
El 3 d’octubre l’ACES, amb la col·laboració de SIRT,
va organitzar un workshop al Hard Rock Cafe de
Barcelona per analitzar les possibles millores en la
comunicació telefònica amb els clients.

JORNADES
Jornada de reflexió
La jornada de reflexió de l’ACES amb els membres
de la junta i del consell assessor es va celebrar el
10 de juny a Castelldefels i va servir per identificar
els principals problemes entre asseguradores i centres
sanitaris i per proposar solucions a fi de construir un
nou marc de relació entre els dos agents.
Jornada sobre novetats tecnològiques
La jornada celebrada el 27 de novembre a la Clínica
Planas va comptar amb un gran nombre d’experts i va
oferir un ampli repàs de les opcions tecnològiques més
innovadores en l’àmbit de la sanitat. La majoria de les
eines presentades tenen incidència directa en la gestió
i en la qualitat dels serveis.

-

-

-

Comisión Permanente del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Comité Ejecutivo de la CEOE
Consell d’Administració de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Consell de Direcció i de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Junta Directiva de la Federació Nacional de
Clíniques Privades (FNCP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de la Unió
Europea D’Hospitals Privats (UEHP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de PIMEC
Junta Directiva i Permanent de la Societat Catalana de Mediació en Salut
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Patronat i Comitè Directiu de la Fundació
TicSalut

MESES DE NEGOCIACIÓ
-

-

-

-

Comisión Nacional de Vigilancia y arbitraje del
Conveni Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio
2013 (sector privado)
Comisión Paritaria Sectorial de Sanidad Privada. Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques
Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball de centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català
de la Salut

-

Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Subcomissió permanent de Catalunya de la
Comisión de Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de
accidentes de tráfico

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
-

Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i
reproductiva
Comissió de Proveïdors del Servei Català de la
Salut
Comissió de Salut de PIMEC
Comissió d’empreses del sector de la salut de
la Cambra de Comerç de Barcelona
Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent
de Catalunya
Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure
Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de la Salut
Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Consell General del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria
de Catalunya

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
-

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei
Català de la Salut
Grup de Treball de l’AQuAS de la Marca Q de
Qualitat
Grup de treball de l’AQuAS per revisió externa de l’”Actualización de la Guía de Práctica
Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de
Fracturas por Fragilidad”

-

Grup de treball procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
Grupo Acreditación IDIS
Pacte Nacional de Salut de Catalunya

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
President/a
Dr. Francisco Fernández-Dorado
(fins a l’abril del 2014)
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
(a partir del maig del 2014)
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/a
Dra. Carina Abelló Somolinos
(fins al setembre del 2014)
Dr. Genís Carrasco Gomez
(des de l’octubre del 2014)
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. Mª Teresa Fernández Fernández
COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Formació
Al llarg del 2014 l’ACES va oferir als associats i als treballadors
del sector un seguit d’accions formatives. Es van impartir un total
de 292 cursos, amb 2.323 participants. Entre aquesta oferta cal
destacar: el programa de desenvolupament directiu, basat en la
metodologia de posada en comú de les experiències dels alumnes;
els tallers de prevenció de riscos, destinats a aconseguir empreses
més saludables, i els tallers adreçats a directius i tècnics en recursos
humans amb la finalitat de millorar la gestió de diversos aspectes,
incloent-hi les retribucions no monetàries (salari emocional).
Ultreia Formació i Comunicació SL, centre de formació vinculat
a l’ACES, va ser l’entitat encarregada d’organitzar i dissenyar la
formació als centres associats que així ho van sol·licitar i, al mateix
temps, va executar les subvencions atorgades a l’ACES. Aquest any
2014 l’import destinat a la formació va tornar a disminuir. El nombre
de cursos privats, en canvi, va augmentar, i també els cursos per als
quals es va demanar a l’ACES que s’ocupés dels tràmits per obtenir
la bonificació.
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«LA RESILIÈNCIA DE LA SANITAT PRIVADA DEL NOSTRE PAÍS»

V

am començar el 2014 amb una ACES consolidada
com la patronal de la sanitat privada catalana, l’única
que defensa, sense complexos ni lligams, les entitats
sanitàries privades. A escala estatal, donem suport
a la Federació Nacional de Clíniques Privades, amb
la qual compartim presidenta i projectes estratègics, i que per
primera vegada representa l’empresariat sanitari en el comitè
executiu de la CEOE. Tenim veu a Brussel·les, on la presidenta
ha ocupat el 2014 la secretaria del comitè executiu de la Unió
Europea de l’Hospitalització Privada i avui la vicepresidència.
Després d’esgotar totes les vies possibles per al consens, ens
hem vist en la imperiosa necessitat d’interposar des de l’ACES
la demanda contra el model de realització d’activitat sanitària
privada des d’estructures i amb utilització de recursos humans i
materials públics, com és el cas de Barnaclínic i l’Hospital Clínic.
Assistim a un procés de concentració del nostre sector,
encapçalat per grans grups hospitalaris, que genera inquietuds
i certes resistències, però hem d’estar segurs de nosaltres
mateixos: és una recol·locació de peces que hem de saber jugar
amb agilitat i estratègia.

Les asseguradores continuen pressionant a la baixa amb les
tarifes, però també s’adonen que el procés de canibalització
del mercat assegurador arriba als seus límits amb les pòlisses
col·lectives i la invitació al canvi constant d’asseguradora, que
atempten contra un dels valors essencials de l’assegurament,
com és la fidelització a les entitats. El low cost té el seu
recorregut.
És l’estabilitat el que dóna prestigi i continuïtat a les nostres
entitats i és per això que hem impulsat una iniciativa de consens
entre provisió i assegurament: el Decàleg de bones pràctiques.
Hem minimitzat l’impacte de l’IVA sanitari del 21%, que hem
posposat, juntament amb altres agents del sector, fins al gener
del 2015, i hem aconseguit deixar fora del seu impacte un seguit

de productes. Hem mantingut la nostra denúncia contra
la Direcció General de Tributs, a escala nacional i europea,
per la interpretació que fa la Inspecció de Tributs, segons la qual
les intervencions quirúrgiques fetes pels nostres professionals
a les entitats sanitàries privades han d’estar subjectes al 21%
de l’IVA. Interpretació, en opinió nostra, absolutament contrària
a la directiva europea de l’IVA i a la llei espanyola de l’IVA.
Pel que fa a la negociació de convenis, el conveni de privades,
signat l’any 2012, ha seguit el curs normal de vigència i, com
que no ha estat denunciat per les parts, ha quedat prorrogat
per un any més. Quant al conveni SISCAT, durant el 2014 han
començat els intents de reactivar el conveni XHUP-SISCAT
a càrrec del conveni sociosanitari promogut i signat per
les parts el juliol del 2013, en què s’han ofert increments
amb relació a l’existent. Però de moment continuem amb el
conveni sociosanitari i pendents dels moviments dels sindicats.
Respecte al conveni de trànsit, el 21 de gener de 2014 la mesa
negociadora, després d’intenses negociacions, en va acordar la
redacció final i la signatura per al període 2014-2017, subjecte
a la redacció immediata d’una guia de bones pràctiques per al
seguiment i compliment de les estipulacions del conveni per les
parts signants.
També aquest 2014 els nostres representants han continuat
estan presents en les comissions creades ad hoc pel
Departament de Salut per desenvolupar el Pla de salut 20112015, que segueix un lent procés de desplegament. Cal
subratllar igualment l’èxit del sopar anual amb el debat de tres
economistes experts sobre l’escenari politicoeconòmic del nostre
país, que va suscitar l’interès dels 246 assistents.
Malgrat el difícil camí dels anys precedents, l’ACES n’ha sortit
més reforçada i sòlida que mai. Tenim una gran capacitat de
resiliència que ens permet tirar endavant amb pas ferm.
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Comunicació
PUBLICACIONS

PREMSA

L’any 2014 ha estat molt positiu des del punt de vista de la presència de l’ACES als
mitjans de comunicació. S’han consolidat les relacions amb els periodistes sanitaris
tant dels mitjans generals com dels especialitzats i s’han reforçat els vincles amb els
periodistes econòmics. El resultat ha estat que la visibilitat i la presència de l’associació
als mitjans de comunicació ha augmentat un 100% amb relació a l’any passat.
A banda de les declaracions sobre temes sanitaris d’actualitat, cal destacar la
massiva publicació de diverses notes de premsa amb relació a la demanda contra
Barnaclínic i la presència institucional en reportatges de televisió sobre les llistes
d’espera i el turisme sanitari.

PRESÈNCIA A LA XARXA

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. Bartolomé Martínez Jover
Grupo Hospitalario Quirón
Fins a l’octubre del 2014
Secretari
Sr. José Antonio Fernández Bustillo

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. Javier Massaguer Cabrera
Fundació Hospital de Nens de
Barcelona
Des de l’abril del 2014
Vocal Centres sense
Internament-Rehabilitació
Sra. Mercè Torres Esteban
Centre de Rehabilitació
i Llenguatge (CRIL)

CONSELL ASSESSOR ACES 2014

Vocal Centres
Sociosanitaris (B-D)
Sra. Concepción Ramos Díaz
Centre Assistencial Prytanis
Vocal Centres Socials
i Dependència
Sr. Lluís Viguera Espejo
Fundació Finestrelles
Vocal Transport Sanitari
Dra. M. Lluïsa Gonzalez Pérez
Transport Sanitari de Catalunya
Vocal Centres Diagnòstic
per la Imatge
Sr. Frank Domenech Vilardell
CETIR Centre Mèdic
Vocal 1r
Sr. Ignasi Elizalde Montagut
Centro de Oftalmología
Barraquer

Sr. Higini Raventós
President (Grupo SAR)

Director general
Dr. Lluís Monset i Castells

Sr. Antoni Vives Fierro
Artista pintor

Dr. Antonio Paredes
Director Zona Noreste
(Adeslas)

Subdirectora
Sra. Elena de la Campa Alonso

Dr. Joan B Casas
Degà (Col·legi d’Economistes
de Catalunya)
Prof. Miguel Ángel Heras Forcada
Professor Titular Departament de
Direcció d’Operacions i Innovació
(ESADE)

Vocal 2n
Dr. Enric Vallvé Queraltó
Clínica Corachan
Vocal 3r
Dr. Jesús Costa Vila
Clínica Sagrada Família
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
Des de l’abril del 2014
Vocal 7è
Dr. Ramon Viladot Pericé
Clínica Tres Torres

Dr. Xavier Gómez Batiste
Director del Centre Col·laborador
de l’OMS per a Programes Públics
de Cures Pal·liatives (ICO)
Dr. Josep Cararach
President (Clínica Sant Jordi)
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Entrevista a
Josep Murillo,
conseller i director de
SegurCaixa Adeslas
XV Sopar de l’ACES.
Jornada de reflexió:
asseguradores i
centres sanitaris

Monogràfic
Arquitectura i salut
Debat: Com
dissenyar i construir
bons hospitals?

Entrevista a
Manel Esteller,
metge i investigador
Novetats
tecnològiques

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

L’ACES en l’acte reivindicatiu Diguem prou

El 19 de març la patronal PIMEC va reunir més de 1.400 empresaris i
autònoms a Barcelona per denunciar la «falta de sensibilitat» de les
administracions envers aquest col·lectiu i per reivindicar polítiques favorables
cap a un teixit productiu bàsic en l’economia del país. L’ACES va adherir-se
activament a la convocatòria fent de portaveu de finançament i crèdit.

Assemblea anual de socis

El 8 d’abril es va celebrar l’assemblea anual de socis de l’ACES en què
es van aprovar per unanimitat la gestió i els comptes anuals del 2013; el
pressupost per al 2014; el nomenament com a membres de la junta directiva
del doctor Javier Massaguer (Fundació Hospital de Nens de Barcelona) com
a vocal representant dels centres amb internament, i del doctor Joan Torralba
(Quirúrgica Cirujanos Asociados) com a vocal 6è. També es va ratificar
l’admissió dels nous socis.

Demanda contra el model Barnaclínic

L’ACES va demandar el mes de maig Barnaclínic (el braç privat de l’Hospital
Clínic de Barcelona) i l’Hospital Clínic, ambdues entitats sanitàries públiques,
per haver incorregut en la vulneració de la Llei de defensa de la competència
i de la Llei de competència deslleial. Els arguments principals de la demanda
són la utilització i l’aprofitament de recursos públics i humans per realitzar
activitat sanitària privada. La demanda va ser presentada davant el jutjat
mercantil número 7 de Barcelona.

XV Sopar de l’ACES

ESTRUCTURA DE GESTIÓ

Sr. Josep González Sala
President (PIMEC)

Sr. Pau Herrera
President (AED)
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Especial 50 números
de la revista.
Debat: Comuniquem
bé els centres?

L’any en perspectiva

Junta directiva ACES 2014
Presidenta
Sra. Cristina Contel Bonet
Policlínica Comarcal del
Vendrell

ACES Info 50

L’informe sobre la presència a la xarxa de l’ACES el 2014 assenyala que el web de
l’associació va rebre 26.023 visites al llarg de l’any (més de 6.000 es van fer des
d’un dispositiu mòbil). Aquesta xifra representa un lleuger decrement del 2,46%
respecte a les dades l’exercici anterior. Del total, un 70,4% correspon a nous
visitants i un 29,6% a visitants que han retornat al web.
Per ciutats, gairebé un 58% de persones que hi entren provenen de Barcelona.
Els visitants de la capital catalana han disminuït un 12,12% en benefici d’altres
localitats. La segona ciutat des d’on s’accedeix més a la pàgina de l’ACES és Madrid
(6,21% de visites). Aquest accés ha experimentat un discret increment amb relació
a l’any anterior (que era del 6,13%). Tot seguit vénen l’Hospitalet de Llobregat,
Girona, Badalona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

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 Nuñez
Sra. Rosa Maria Martín Felix

El sopar anual es va celebrar el 28 de maig a l’Hotel Rey Juan Carlos I i va
comptar amb l’assistència de 246 associats. En aquesta edició, en què es
commemoraven els 50 números de l’ACESInfo, es va fer un debat amb tres
economistes de primera fila sobre les perspectives de l’economia i, molt
especialment, amb relació al procés polític que està vivint Catalunya.

Decàleg de bones pràctiques

En la línia d’enfortir el marc de relacions amb el sector assegurador, l’ACES
va plantejar el mes de novembre un decàleg de bones pràctiques a signar
per part de les asseguradores de salut i les entitats proveïdores de serveis
assistencials. A finals del 2014 el decàleg ja comptava amb sis adhesions.

Acreditació QH: reconeixement de la qualitat
La presentació d’aquest sistema d’acreditació impulsat per l’IDIS es va
fer el 2 de desembre a l’Hospital de Barcelona. Es tracta d’un instrument
d’autoavaluació que es traduirà en una mesura de la qualitat de fàcil
llegibilitat per al públic. La utilització serà voluntària i compatible amb els
sistemes d’acreditació existents.

SESSIONS I TALLERS
Novetats legislatives en l’àmbit laboral
Els canvis normatius derivats de l’aprovació del Reial
decret llei 16/2013, de 20 de desembre, van ser objecte
d’una sessió informativa el 14 de gener a càrrec de
l’advocat laboralista i secretari general de l’ACES, José
Antonio Fernández Bustillo.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
ÒRGANS DE GOVERN
-

Novetats fiscals 2014
El 24 de febrer l’ACES va convidar la consultoria Auren
a fer un repàs dels principals canvis en la fiscalitat,
amb especial èmfasi en la pujada de l’IVA en un acte a
la seu de PIMEC.

-

Gestió del temps i millora de resultats
El 20 de maig es va celebrar a l’ACES l’esmorzar de
treball Tendències per a la gestió del temps com a
fórmula per millorar el compte de resultats, organitzat
per DPOprojects i T&G, i amb la participació de
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona.

-

Interoperabilitat: repte i oportunitat
A començaments de juliol la Clínica Sagrada Família va
acollir un workshop sobre interoperabilitat organitzat
per l’ACES amb la col·laboració d’Intersystems. La
jornada va posar en relleu les repercussions positives
que té per a les empreses avançar cap a aquest objectiu.
Taller sobre atenció telefònica
El 3 d’octubre l’ACES, amb la col·laboració de SIRT,
va organitzar un workshop al Hard Rock Cafe de
Barcelona per analitzar les possibles millores en la
comunicació telefònica amb els clients.

JORNADES
Jornada de reflexió
La jornada de reflexió de l’ACES amb els membres
de la junta i del consell assessor es va celebrar el
10 de juny a Castelldefels i va servir per identificar
els principals problemes entre asseguradores i centres
sanitaris i per proposar solucions a fi de construir un
nou marc de relació entre els dos agents.
Jornada sobre novetats tecnològiques
La jornada celebrada el 27 de novembre a la Clínica
Planas va comptar amb un gran nombre d’experts i va
oferir un ampli repàs de les opcions tecnològiques més
innovadores en l’àmbit de la sanitat. La majoria de les
eines presentades tenen incidència directa en la gestió
i en la qualitat dels serveis.

-

-

-

Comisión Permanente del Instituto para el
Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Comitè Directiu Observatori d’Innovació en
Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS)
Comité Ejecutivo de la CEOE
Consell d’Administració de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS)
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut
Consell de Direcció i de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB)
Junta Directiva de la Federació Nacional de
Clíniques Privades (FNCP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de la Unió
Europea D’Hospitals Privats (UEHP)
Junta Directiva i Comitè Executiu de PIMEC
Junta Directiva i Permanent de la Societat Catalana de Mediació en Salut
Patronat del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS)
Patronat i Comitè Directiu de la Fundació
TicSalut

MESES DE NEGOCIACIÓ
-

-

-

-

Comisión Nacional de Vigilancia y arbitraje del
Conveni Marco de Asistencia Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el ejercicio
2013 (sector privado)
Comisión Paritaria Sectorial de Sanidad Privada. Fundación Tripartita para la Formación y el
Empleo
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball de centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei
Català de la Salut
Comissió negociadora del conveni col·lectiu
de treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris
d’anàlisis clíniques
Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball de centres sociosanitaris de Catalunya
amb activitat concertada amb el Servei Català
de la Salut

-

Comissió paritària del conveni col·lectiu de
treball d’establiments sanitaris d’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques
Subcomissió permanent de Catalunya de la
Comisión de Vigilancia y arbitraje del convenio marco de asistencia sanitaria derivada de
accidentes de tráfico

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT
-

Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut afectiva, sexual i
reproductiva
Comissió de Proveïdors del Servei Català de la
Salut
Comissió de Salut de PIMEC
Comissió d’empreses del sector de la salut de
la Cambra de Comerç de Barcelona
Comitè Científic de la Comissió d’Informació
Terapèutica
Comitè Mèdic de la Subcomissió Permanent
de Catalunya
Comitè Tècnic del Sector de l’Assistència Sanitària Lliure
Consell Assessor de la Seguretat de Pacients
Consell Assessor de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS)
Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari
Consell Català de Formació Professional
Consell Català de la Salut
Consell General de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS)
Consell General del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya
Consell i Plenari de la Professió d’Infermeria
de Catalunya

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
-

Comissió de Sistemes de Pagament del Servei
Català de la Salut
Grup de Treball de l’AQuAS de la Marca Q de
Qualitat
Grup de treball de l’AQuAS per revisió externa de l’”Actualización de la Guía de Práctica
Clínica sobre Osteoporosis y Prevención de
Fracturas por Fragilidad”

-

Grup de treball procés de revisió i actualització de la carta de drets i deures dels ciutadans
Grupo Acreditación IDIS
Pacte Nacional de Salut de Catalunya

COMISSIONS INTERNES
Comissió de compres i logística
Presidenta
Sra. Silvia Santoyo Fernández
Comissió de directors mèdics
President/a
Dr. Francisco Fernández-Dorado
(fins a l’abril del 2014)
Dra. Enriqueta Alomar Serrallach
(a partir del maig del 2014)
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/a
Dra. Carina Abelló Somolinos
(fins al setembre del 2014)
Dr. Genís Carrasco Gomez
(des de l’octubre del 2014)
Comissió d’eHealth
President
Sr. Lluís Pujol Pardo
Comissió d’atenció al client
Presidenta
Sra. Mª Teresa Fernández Fernández
COORDINACIÓ DE PUBLICACIONS
Cos 12 comunicació
Sr. Albert Punsola

Formació
Al llarg del 2014 l’ACES va oferir als associats i als treballadors
del sector un seguit d’accions formatives. Es van impartir un total
de 292 cursos, amb 2.323 participants. Entre aquesta oferta cal
destacar: el programa de desenvolupament directiu, basat en la
metodologia de posada en comú de les experiències dels alumnes;
els tallers de prevenció de riscos, destinats a aconseguir empreses
més saludables, i els tallers adreçats a directius i tècnics en recursos
humans amb la finalitat de millorar la gestió de diversos aspectes,
incloent-hi les retribucions no monetàries (salari emocional).
Ultreia Formació i Comunicació SL, centre de formació vinculat
a l’ACES, va ser l’entitat encarregada d’organitzar i dissenyar la
formació als centres associats que així ho van sol·licitar i, al mateix
temps, va executar les subvencions atorgades a l’ACES. Aquest any
2014 l’import destinat a la formació va tornar a disminuir. El nombre
de cursos privats, en canvi, va augmentar, i també els cursos per als
quals es va demanar a l’ACES que s’ocupés dels tràmits per obtenir
la bonificació.
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«LA RESILIÈNCIA DE LA SANITAT PRIVADA DEL NOSTRE PAÍS»

V

am començar el 2014 amb una ACES consolidada
com la patronal de la sanitat privada catalana, l’única
que defensa, sense complexos ni lligams, les entitats
sanitàries privades. A escala estatal, donem suport
a la Federació Nacional de Clíniques Privades, amb
la qual compartim presidenta i projectes estratègics, i que per
primera vegada representa l’empresariat sanitari en el comitè
executiu de la CEOE. Tenim veu a Brussel·les, on la presidenta
ha ocupat el 2014 la secretaria del comitè executiu de la Unió
Europea de l’Hospitalització Privada i avui la vicepresidència.
Després d’esgotar totes les vies possibles per al consens, ens
hem vist en la imperiosa necessitat d’interposar des de l’ACES
la demanda contra el model de realització d’activitat sanitària
privada des d’estructures i amb utilització de recursos humans i
materials públics, com és el cas de Barnaclínic i l’Hospital Clínic.
Assistim a un procés de concentració del nostre sector,
encapçalat per grans grups hospitalaris, que genera inquietuds
i certes resistències, però hem d’estar segurs de nosaltres
mateixos: és una recol·locació de peces que hem de saber jugar
amb agilitat i estratègia.

Les asseguradores continuen pressionant a la baixa amb les
tarifes, però també s’adonen que el procés de canibalització
del mercat assegurador arriba als seus límits amb les pòlisses
col·lectives i la invitació al canvi constant d’asseguradora, que
atempten contra un dels valors essencials de l’assegurament,
com és la fidelització a les entitats. El low cost té el seu
recorregut.
És l’estabilitat el que dóna prestigi i continuïtat a les nostres
entitats i és per això que hem impulsat una iniciativa de consens
entre provisió i assegurament: el Decàleg de bones pràctiques.
Hem minimitzat l’impacte de l’IVA sanitari del 21%, que hem
posposat, juntament amb altres agents del sector, fins al gener
del 2015, i hem aconseguit deixar fora del seu impacte un seguit

de productes. Hem mantingut la nostra denúncia contra
la Direcció General de Tributs, a escala nacional i europea,
per la interpretació que fa la Inspecció de Tributs, segons la qual
les intervencions quirúrgiques fetes pels nostres professionals
a les entitats sanitàries privades han d’estar subjectes al 21%
de l’IVA. Interpretació, en opinió nostra, absolutament contrària
a la directiva europea de l’IVA i a la llei espanyola de l’IVA.
Pel que fa a la negociació de convenis, el conveni de privades,
signat l’any 2012, ha seguit el curs normal de vigència i, com
que no ha estat denunciat per les parts, ha quedat prorrogat
per un any més. Quant al conveni SISCAT, durant el 2014 han
començat els intents de reactivar el conveni XHUP-SISCAT
a càrrec del conveni sociosanitari promogut i signat per
les parts el juliol del 2013, en què s’han ofert increments
amb relació a l’existent. Però de moment continuem amb el
conveni sociosanitari i pendents dels moviments dels sindicats.
Respecte al conveni de trànsit, el 21 de gener de 2014 la mesa
negociadora, després d’intenses negociacions, en va acordar la
redacció final i la signatura per al període 2014-2017, subjecte
a la redacció immediata d’una guia de bones pràctiques per al
seguiment i compliment de les estipulacions del conveni per les
parts signants.
També aquest 2014 els nostres representants han continuat
estan presents en les comissions creades ad hoc pel
Departament de Salut per desenvolupar el Pla de salut 20112015, que segueix un lent procés de desplegament. Cal
subratllar igualment l’èxit del sopar anual amb el debat de tres
economistes experts sobre l’escenari politicoeconòmic del nostre
país, que va suscitar l’interès dels 246 assistents.
Malgrat el difícil camí dels anys precedents, l’ACES n’ha sortit
més reforçada i sòlida que mai. Tenim una gran capacitat de
resiliència que ens permet tirar endavant amb pas ferm.
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Associats
AGUTS
- Àptima Centre Clínic, SL
- Clínic Onyar, SL
- Clínica Planas, SL
- Clínica Bofill, SL
- Clínica Corachan, SA
- Clínica de Medicina Integral Diagonal, SL
- Clínica Ntra Sra. Perpetuo Socorro, SA
- Clínica Ntra. Sra. del Remei
- Clínica Sagrada Família, SA
- Clínica Sant Jordi, SA
- Clínica Santa Creu SL
- Clínica Tres Torres, SA
- Diagnosis Mèdica - Creu Blanca
- Fundació Hospital de Nens de Barcelona
- Hospital Quirón Barcelona
- Hospital de Barcelona, SCIAS
- Hospital Delfos, SA
- Hospital Quirón Teknon
- Hospital Sanitas CIMA
- Hospital Universitario Quirón Dexeus
- Hospital Viamed Monegal
- Idcsalud Clínica del Pilar, SL
- Idcsalud-Hospital General de Catalunya
- Policlínica Barcelona
- Vithas Hospital Montserrat
- Maz-Clínica Sant Honorat
SOCIOSANITARIS
- Centre Mèdic Molins, SL
- Centro Sociosanitario l’Estada
- Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe, SA
- Clínica Sant Antoni-HUCASVE, SL
- Clínica Sant Josep (Hna. Josefinas Caridad)
- Clínica Sant Josep (Igualada)
- Clínica Solàrium
- Edelweiss Iberica, SL
- Fundació ACE. Institut Català
de Neurociències Aplicades
- Fundació Esclerosi Múltiple
- Nou Hospital Evangèlic
- Policlínica Comarcal del Vendrell, SL
- Prytanis Hospitalet Centro Sociosanitario
- Prytanis Sant Boi Centro Sociosanitario
- Serveis Clínics, SA
ESPECIALITATS DIVERSES
- ADVANCE MEDICAL-Health Care
Management Services, SA
- Ambulàncies Condal
- BCN Patòlegs

-

Clínica Psicoterapèutica i Psicosomàtica Kur Klinikum
Corporació Mèdica Catalana, SL
Diaverum Servicios Renales, SL
Eugenomic, SL
Fundació Privada Pro-Disminuïts Psíquics
Finestrelles
Institut IMOR, SL
(Institut Mèdic D’Onco-Radioteràpia)
Institut Català d’Urologia i Nefrologia, SLP (ICUN)
Instituto Radiológico de Tomodensitometría
Dra. Guirado, SLP
Ivan Mañero Clínic
Serveis Sociosanitaris Generals, SL
Sphera Global Gestión Médica Internacional, SL
Transport Sanitari de Catalunya, SLU
Transports Sanitaris Parets, SL
Clínica Dr. Torres Esteban
DKV Servicios

CENTRES MONOGRÀFICS D’OFTALMOLOGIA
- Centro de Oftalmología Barraquer, SA
- Clinsafa, Institut Oftalmològic, SL
- Institut Català de Retina, SL
- Institut Lleida d’Oftalmologia (ILO)
- Institut Oftalmològic Integral, SL
- Instituto Condal de Oftalmologia, SL
GINECOLOGIA I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA
- Barcelona IVF, SLP
- Diatros, SLP
- EUVITRO, SL (Clínica Eugin)
- Institut Marquès Obstetrícia i Ginecologia, SLP
ODONTOLOGIA I MAXIL·LOFACIAL
- Clínica Dental Miravé, SL
- Gnation, Centro de Cirugia Oral
y Maxilofacial de Barcelona, SL
- Instituts Odontològics Associats, SL
- Instituts Odontològics Calàbria, SL
- Instituts Odontològics Cornellà, SL
- Instituts Odontològics de la Mediterranea, SL
- Instituts Odontològics de l’Eix, SL
- Instituts Odontològics del Tarragonès, SL
- Instituts Odontològics del Vallès, SL
- Instituts Odontològics-C.O. Badalona, SL
- Instituts Odontològics-C.O. del Maresme, SL
- Instituts Odontològics-Sernadent, SL
LABORATORIS D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
- Analistas Profesionales Asociados-APA
Laboratoris

-

BIOPAT SL. Hospital de Barcelona
General Lab, S.A.- LABCO Quality Diagnostics
Laboratorio de Análisis Dr. Echevarne, SA
MDB Laboratori d’Anàlisis Clíniques, SA
United Laboratories Barcelona, SL
Prenatal Genètics
Balagué Center

POLICLÍNIQUES
- Assistència Avançada Barcelona, SL
(agrupació)
- Badamedic
- Brugues Assistencial, SA
- Cemediq
- Centre Assistencial Baix Llobregat
- Centre Mèdic Batec, SLP
- Centre Mèdic Castelldefels
- Centre Mèdic Collblanc
- Centre Mèdic Dr. Valls, SLP
- Centre Mèdic La Roca
- Centre Mèdic Martorell
- Centre Mèdic MEISA, SL
- Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
- Centre Mèdic Palafrugell
- Centre Mèdic Passeig de Gràcia, SL
- Centre Mèdic Rubí, SL
- Centre Mèdic Trauma
- Centre Sanitari Can Mora
- Centres Medical, SL
- Centro Médico Catalunya
- Centros e Instalaciones Asistenciales de
ASISA, SA
- Clínica Bofill Proactive Health, SL
- Gabimedi, SL-Santa Coloma Farners
- Gabinet d’Especialitats Mèdiques
Associades-GEMA
- Gestió Sanitària EG 92, SL (Grup Atlàntida)
- Giromèdic, SL
- Grup 9 Serveis Mèdics, SL
- IT&Gestion, SL-Policlínic Bages
- MIPS Fundació Privada
- Policlínica Maresme, SL
- Quality Medical Service, SL
- Quirúrgica Cirujanos Asociados
(QCA Quirúrgica Barcelona SLP)
- Ressonància Oberta Selva Maresme, SL
- Servicios Auxiliares de Medicina Integral
- Vectis-Policlínica Calella, SL
- I.T.C.O. Centre Mèdic
- Clínica Olivé Gumà
- Policlínica General de Castelldefels

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
- Centre de Diagnòstic per la Imatge
FORASTE, SA (Dr. Manchón)
- Centre Faixat, SL
- CETIR Centre Mèdic
- Imagen Médica Digital Servicios
Diagnosticos, SA
- Instituto de Resonancia Magnética
Dra. Guirado, SLP
- Utset. Diagnòstic per la Imatge
- Instituto Radiologico “Dr. Cantenys”
TRAUMATOLOGIA I REHABILITACIÓ
- Arcmedic Rehabilitació, SLP
- Barnés Kinè, SL
- CAFYR Rehabilitación, SL
- Centre de Fisioteràpia Tars
- Centre de Recuperació Esportiva JMS
- Centre de Recuperación Funcional Montigalà
- Centre de Rehabilitació SPAL
- Centre de Rehabilitació i Llenguatge, SL
- Centre de Rehabilitació L’EIVAX, SA
- Centre de Rehabilitació Sastre-Roca
- Centre de Traumatologia i Ortopèdia, SL
- Centre Mèdic de Recuperació Funcional, SA
- Centre Medicina Correctiva
- Centro Médico Mesro, SLP
- Centro Recuperación Funcional ARTROS, SL
- Centro Recuperación Funcional Vallés
- Corgos Serveis de Salut, SL
- Cornellà, Centro de Traumatología
y Rehabilitación, SL
- D2 Centre de Fisioteràpia, SCP
- EFIRE, SL (EIRE)
- Fisio Centro de Fisioterapia, SLP
- Fisio7 Manresa-Kineyo, SL
- Fisiomed, SL
- Fisiomèdic Girona Group 2013, SLP
- Fisiosport Maresme
- Fisioteràpia i Reeducació
- FISMED Fisioteràpia i Medicina Funcional, SCP
- Meditrauma, SL
- Naeko
- Rehabilitació Eixample Corachan, SLU
- UTE Gimcodecril
- Associació Centres de Fisioteràpia
de Catalunya (ACEFIC)
- Centre de Rehabilitació M. Romero
- Centre Fisioteràpia Polinyà
- Fisioberga-Kineyo
- Revisions i Serveis Mèdics

PATROCINADORS
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Compte de pèrdues i guanys ACES 2014
TANCAMENT 2014

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ ........................................................................................... 715.612,93
Quotes de les entitats membres de l’ACES ............................................................................................ 497.384,39
Subvencions a la formació ...................................................................................................................... 63.548,96
Ingressos per serveis diversos ................................................................................................................. 30.597,33
Patrocini ................................................................................................................................................ 110.985,00
Ingressos excepcionals ............................................................................................................................ 13.097,25

DESPESES D’EXPLOTACIÓ.............................................................................................. 703.537,01
Aprovisionaments i treballs fets altres empreses .................................................................................... 61.501,27
Despeses directes de formació ............................................................................................................... 37.143,00
Despeses de personal ............................................................................................................................ 223.818,09
Serveis exteriors i altres despeses d’explotació ..................................................................................... 378.887,04
Dotació per amortitzacions ....................................................................................................................... 2.187,61

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ................................................................................................ 12.075,92
RESULTAT FINANCER ................................................................................................................20,77
RESULTAT DE L’EXERCICI ................................................................................................. 12.096,69

DADES EN EUROS
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«LA RESILIÈNCIA DE LA SANITAT PRIVADA DEL NOSTRE PAÍS»

V

am començar el 2014 amb una ACES consolidada
com la patronal de la sanitat privada catalana, l’única
que defensa, sense complexos ni lligams, les entitats
sanitàries privades. A escala estatal, donem suport
a la Federació Nacional de Clíniques Privades, amb
la qual compartim presidenta i projectes estratègics, i que per
primera vegada representa l’empresariat sanitari en el comitè
executiu de la CEOE. Tenim veu a Brussel·les, on la presidenta
ha ocupat el 2014 la secretaria del comitè executiu de la Unió
Europea de l’Hospitalització Privada i avui la vicepresidència.
Després d’esgotar totes les vies possibles per al consens, ens
hem vist en la imperiosa necessitat d’interposar des de l’ACES
la demanda contra el model de realització d’activitat sanitària
privada des d’estructures i amb utilització de recursos humans i
materials públics, com és el cas de Barnaclínic i l’Hospital Clínic.
Assistim a un procés de concentració del nostre sector,
encapçalat per grans grups hospitalaris, que genera inquietuds
i certes resistències, però hem d’estar segurs de nosaltres
mateixos: és una recol·locació de peces que hem de saber jugar
amb agilitat i estratègia.

Les asseguradores continuen pressionant a la baixa amb les
tarifes, però també s’adonen que el procés de canibalització
del mercat assegurador arriba als seus límits amb les pòlisses
col·lectives i la invitació al canvi constant d’asseguradora, que
atempten contra un dels valors essencials de l’assegurament,
com és la fidelització a les entitats. El low cost té el seu
recorregut.
És l’estabilitat el que dóna prestigi i continuïtat a les nostres
entitats i és per això que hem impulsat una iniciativa de consens
entre provisió i assegurament: el Decàleg de bones pràctiques.
Hem minimitzat l’impacte de l’IVA sanitari del 21%, que hem
posposat, juntament amb altres agents del sector, fins al gener
del 2015, i hem aconseguit deixar fora del seu impacte un seguit
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de productes. Hem mantingut la nostra denúncia contra
la Direcció General de Tributs, a escala nacional i europea,
per la interpretació que fa la Inspecció de Tributs, segons la qual
les intervencions quirúrgiques fetes pels nostres professionals
a les entitats sanitàries privades han d’estar subjectes al 21%
de l’IVA. Interpretació, en opinió nostra, absolutament contrària
a la directiva europea de l’IVA i a la llei espanyola de l’IVA.
Pel que fa a la negociació de convenis, el conveni de privades,
signat l’any 2012, ha seguit el curs normal de vigència i, com
que no ha estat denunciat per les parts, ha quedat prorrogat
per un any més. Quant al conveni SISCAT, durant el 2014 han
començat els intents de reactivar el conveni XHUP-SISCAT
a càrrec del conveni sociosanitari promogut i signat per
les parts el juliol del 2013, en què s’han ofert increments
amb relació a l’existent. Però de moment continuem amb el
conveni sociosanitari i pendents dels moviments dels sindicats.
Respecte al conveni de trànsit, el 21 de gener de 2014 la mesa
negociadora, després d’intenses negociacions, en va acordar la
redacció final i la signatura per al període 2014-2017, subjecte
a la redacció immediata d’una guia de bones pràctiques per al
seguiment i compliment de les estipulacions del conveni per les
parts signants.
També aquest 2014 els nostres representants han continuat
estan presents en les comissions creades ad hoc pel
Departament de Salut per desenvolupar el Pla de salut 20112015, que segueix un lent procés de desplegament. Cal
subratllar igualment l’èxit del sopar anual amb el debat de tres
economistes experts sobre l’escenari politicoeconòmic del nostre
país, que va suscitar l’interès dels 246 assistents.
Malgrat el difícil camí dels anys precedents, l’ACES n’ha sortit
més reforçada i sòlida que mai. Tenim una gran capacitat de
resiliència que ens permet tirar endavant amb pas ferm.
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