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Aquesta Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2018, ha estat
elaborada aplicant les recomanacions de la “Guía para la elaboración
de Memoria de Sostenibilidad”, de la Global Reporting Initiative (GRI) i
d’acord amb la Guia ISO Norma UNE 26000. La memòria és anual, i ha
estat aprovada pel Comitè directiu i pel Patronat de la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers (FPHAG).
Responsables i autors:
Aloy, Andreu. Director de Qualitat i Planificació
Remedios, Vicky. Cap del Gabinet de Comunicació
Altres autors (ordre alfabètic):
Aragon, Jordi. Cap d’Infraestructures i Manteniment
Balagué, Jofre. Cap de Serveis Generals
Gutiérrez, Tamara. Tècnica del Gabinet de Comunicació
Lecina, Olga. Cap del Servei de Prevenció de Recursos Humans
Indiano, Raquel. Direcció de Persones
Padullés, Carme. Directora econòmica
Sánchez, Joan. Sotsdirector econòmic
Viadé, Montse. Cap de Gestions de la Direcció de Persones
Viladecans, Carles. Cap de Compres i Logística
Nivell d’aplicació A, segons la GRI
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La memòria
de Responsabilitat
Social Corporativa (RSC)
en 3 minuts
Les claus i resultats principals?
La RSC és un dels elements estratègics de la Fundació
que li aporta valor, pel que fa a l’activitat assistencial
del centre, la sostenibilitat, el compromís amb el
desenvolupament social, i la millora del medi ambient.
Tant en la dimensió interna com externa s’aprecia, tenint
en compte el cicle de millora contínua, els següents
resultats:

DIMENSIÓ INTERNA:

DIMENSIÓ EXTERNA:

> CODIS DE CONDUCTA. Disposem dels Estatuts, d’un Codi de Bon Govern, un Codi Ètic,
una Guia d’Estil per als professionals, el Pla
Estratègic, i la Carta de drets i deures dels
usuaris, pacients i ciutadans; en tots ells, i
sobretot en el Pla Estratègic, s’avalua anual
i quinquennalment assolint el 80% previst
dels objectius plantejats (veure a la web pàg.,

> QUALITAT I SEGURETAT DELS SERVEIS. Els
resultats es mostren en el quadre de comandament d’indicadors, i en els processos de
seguretat (punts 2.8.3, 4.11, i 4.17.1).

21 a 25) (punt 4.8).

> POLÍTICA D’ANTICORRUPCIÓ. Publiquem
tota la informació necessària en el Portal
de Transparència, als procediments de proveïdors i RRHH (certificats per la norma ISO
9001:2015), a les auditories anuals internes
i externs ISO, i a les auditories externes per a
l’àmbit econòmic (punt SO2).
> SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. Els sistemes d’informació disposen de la certificació
ISO 9001:2015, assolint els objectius de protecció (punt 4.11).
> TRANSPARÈNCIA. Queda reflectida al Portal
de Transparència disponible a la web institucional (veure l’enllaç a dalt) (punt SO2).
> PROVEÏDORS SOCIALMENT RESPONSABLES. S’estableix el mètode d’interrelació
amb ells i amb l’àmbit local (punts 4.16.1,
4.17.1 i EC6).

> SEGURETAT DELS TREBALLADORS. Es realitzen enquestes periòdiques per tal d’implementar accions de millora en l’àmbit de
la salut física i psicosocial i la seguretat dels
treballadors (punt LA8).
> IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ. Es reflecteix en una distribució professional equitativa, en la igualtat de retribució i
contractació (punts LA13, LA14, EC7, 7.1 i LA8).

> ACCESSIBILITAT DELS CLIENTS. Les enquestes mostren una bona evolució als darrers
anys amb una satisfacció a l’atenció hospitalària de 8,04 sobre 10 (punt 7.4, PR5).
> GRUPS D’INTERÈS. Els tenim identificats i sabem com ens hi relacionem i assolim els resultats previstos (punts 4.14, 4.16.1, i 4.17.1).
> RISCOS MEDIAMBIENTALS. Disposem del
programa estratègic, mesurem els riscos
principals i assolim els resultats esperats
(punts 6, i del EN1 al EN25).

> PUBLICACIÓ DE MEMÒRIES DE SOSTENIBILITAT I INFORMES. Des de 2014 fins a aquest
2018 (veure web) hi ha les memòries anuals
de RSC, en les dels equips de procés, en la
quinquennal dels Plans Estratègics (veure
l’enllaç a dalt), i estem adherits a la dinàmica anual del Pacte Mundial (punts 3.3, 3.10, i
4.12).

> AUDITORIES INTERNES I AVALUACIONS. Es
realitzen de tot tipus d’auditories anuals amb
uns resultats anuals òptims (punts 4.6.2, HR3,
SO2, i SO3).

> MÀRQUETING RESPONSABLE. Desenvolupem extensament aquest àmbit (punt PR6).
> INFORMACIÓ DE LA GESTIÓ ECONÒMICA.
És transparent, es publica amb uns resultats
òptims pel fet de ser una Fundació, es dona
suport als beneficis socials, a la formació, als
proveïdors locals, i res realitzen unes inversions sostenibles a la nostra mida (punts 5,
EC2, EC3, EC4, EC6, i EC9).

> CONCILIACIÓ LABORAL/FAMILIAR. Es disposa d’un Pla d’Igualtat i de polítiques corresponents amb la conciliació en el treball
(LA11).

> PROMOCIÓ LABORAL (VERTICAL I HORITZONTAL). S’asseguren aquestes polítiques
(punt LA12 i LA14).

> FORMACIÓ VINCULADA AL LLOC DE TREBALL. S’asseguren moltes hores realitzades,
amb programes adients al tipus de professionals (punts LA10 i LA11).
4

5
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

Estratègia
i anàlisi

2

Perfil de
l’Organització

1.
Estratègia
i anàlisi

3

Paràmetres
de la memòria

1.1

Declaració del màxim responsable de la presa
decisions de l’organització sobre
la rellevància de la sostenibilitat per a
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1.2

Descripció dels principals impactes,
riscos i oportunitats
1.2.1 Principals impactes en la sostenibilitat
1.2.2 Impacte de les tendències, riscos
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Dimensió
econòmica

i oportunitats de sostenibilitat en les perspectives a
llarg termini i en l’exercici
financer de l’organització
1.2.3 Pla Estratègic 2018 – 2022
1.2.3.1 Objectius establerts en el Pla estratègic
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1.2.3.2 Objectius assolits al darrer 2018

Dimensió
ambiental

1.2.4 Objectius estratègics i projectes de futur fins al 2019
1.2.5 La FPHAG i la Responsabilitat Social Corporativa
1.2.5.1 Eixos estratègics
1.2.5.2 Objectius estratègics
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Declaració del màxim responsable de la
presa decisions de l’organització sobre
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l’organització i la seva estratègia

En consonància amb els temps actuals, la RSC acompanya i guia el principal objectiu del centre pel que
fa a la garantia de la sostenibilitat, l’acord amb les
persones, el medi ambient i la societat, la satisfacció,
la qualitat i la salut dels usuaris i pacients.

Govern,
compromisos
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d’interès

Com a Director general és per mi, de nou, un plaer
presentar-vos la memòria de sostenibilitat de RSC
corresponent a l’exercici del 2018, seguint les recomanacions de la Guia per l’elaboració de les
memòries de sostenibilitat, de la Global Reporting
Initiative (Guia GRI), el principal estàndard internacional en la matèria.

Dimensió
econòmica

“Oferir uns serveis
sanitaris i socials
personalitzats
i excel·lents,
per millorar
el benestar de
les persones”

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

en qualsevol moment del seu procés vital”, amb un
horitzó comarcal de ser reconeguts en l’àmbit de la
salut, en un entorn innovador, eficient i sostenible,
aportant valor als pacients i als professionals.

8

En aquesta memòria es reflecteix la dedicació i l’esforç que els professionals de la FPHAG realitzen per
Enguany, hem iniciat el nou Pla Estratègic 2018 – posicionar el centre com un hospital general de re2022 de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano- ferència, tant pel que fa a l’assistència, la formació,
llers (FPHAG), orientat a l’usuari i basat en la Gestió la docència, la recerca i la innovació.
de Qualitat Total, on el principal objectiu es basa
en ubicar “el pacient en el centre de l’organització”, El treball i la millora de la sostenibilitat, amb el sumantenint i potenciant la sostenibilitat, els profes- port de diferents aliances de les quals forma part la
sionals i l’assistència; en aquest pla, la Responsabili- nostra entitat, conformen l’esperit de la responsabitat Social Corporativa (RSC) esdevé un dels 8 objec- litat social de la nostra Fundació.
tius estratègics.
Més que mai, el centre es reafirma en la seva missió
d’ “oferir uns serveis sanitaris i socials personalitzats Rafael Lledó Rodríguez
i excel·lents, per millorar el benestar de les persones Director General
9
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1.2

1.2.1

Descripció dels principals impactes, riscos
i oportunitats

Principals impactes en la sostenibilitat

“A la FPHAG, com a
fundació sanitària,
promovem un model
de gestió sanitària
a partir de la
responsabilitat social
corporativa.”

La FPHAG és una fundació sanitària
d’excel·lència i de referència comarcal, classificada com a nivell 3 pel departament de Salut, creada segons la
primera referència documental l’1 de
febrer de 1328, amb la:

Paràmetres
de la memòria
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Primera referència documental

MISSIÓ

5

Oferir uns serveis sanitaris i socials personalitzats i excel·lents,
per millorar el benestar de les persones en qualsevol moment
del seu procés vital.

Dimensió
econòmica

VISIÓ

6

Ser referents i reconeguts en l’àmbit de la salut, en un entorn
innovador, eficient i sostenible, aportant valor als pacients i als
professionals.

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

• La introducció de nous fàrmacs amb l’increment del cost dels tractaments, la qual cosa
implica una necessària priorització dels medicaments a emprar, per permetre un accés adequat
dels pacients a tots els medicaments garantint la
qualitat i la seguretat.

• L’austeritat pressupostària de l’Administració,
en un context econòmic d’ajustament que suposen un important descens en els pressupostos
de finançament del centre.
A la FPHAG, com a fundació sanitària, promovem un
model de gestió sanitària a partir de la responsabilitat • L’aparició de noves tecnologies en el diagnòssocial corporativa, per atendre les necessitats i expectic i tractament que impacten clarament en els
tatives dels grups d’interès, assegurar la qualitat asequipaments tecnoassistencials.
sistencial, mantenir la sostenibilitat económica, el respecte per les persones i la protecció del medi ambient. • La legislació canviant i vigent, tant pel que fa a
l’aspecte laboral com educatiu.
Els principals impactes provenen d’un entorn amb les
Tots aquests aspectes influeixen en la relació entre
següents característiques:
el centre i els grups d’interès definits, provocant un
• Augment de la incidència de les patologies conjunt de canvis en l’orientació dels plans estratècròniques degut a l’envelliment de la població, gics i els objectius anuals de la FPHAG.

1.2.2
Impacte de les tendències, riscos i oportunitats de sostenibilitat en les perspectives a
llarg termini i en l’exercici financer de l’organització

VALORS
Orientació al pacient: primer les persones
Excel·lència professional i treball en equip
Millora contínua i innovació
Compromís i transparència amb l’entorn

7

i a l’increment de la supervivència en malalties
d’elevada freqüència com les neoplàsiques i cardiorespiratòries, que suposa un alt volum assistencial per a la FPHAG.

10

Una descripció dels riscos i oportunitats més importants per a l’organització que es derivin de les tendències en la sostenibilitat.
• La priorització dels principals aspectes de sostenibilitat, com són els riscos i oportunitats se-

gons la seva importància per a la estratègia de
l’organització a llarg termini, la posició competitiva, i els generadors de valor econòmic per a
l’organització, tant els qualitatius com (si és possible) els quantitatius.
11
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Pla estratègic 2018 – 2022
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El nou Pla Estratègic, com a document clau i imprescindible que orientarà i guiarà l’organització als propers anys, ha estat elaborat durant el darrer any amb
la participació de tots els equips del centre, assistencials i no assistencials, comandaments, professionals
individuals, membres de comissions i comitès, una
part representativa de la societat civil de Granollers,
l’equip directiu, i del Patronat de la institució.
Amb tot, però, donat que és la guia que ens marcarà
un camí estratègic futur, el document esdevé dinàmic
i obert a possibles canvis d’activitats i fins i tot d’objectius, donat els temps canviants propis del nostre sector sanitari i de la societat on vivim.
Aquest Pla Estratègic s’orienta a:

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

Pla estratègic 2018 – 2022
Assistencial Orientat a l’Usuari
i Basat en la Gestió de Qualitat Total

vídeo

Consulteu
el document

Pla estratègic
2018 - 2022

7

Dimensió
social
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1.2.3.1

1.2.3.2

Objectius establerts en el Pla estratègic

Objectius assolits al darrer 2018

El Pla es compon de 8 objectius estratègics:

1. PACIENTS I USUARIS

5. GRANS PROJECTES I ALIANCES

3

Paràmetres
de la memòria

Transformar l’hospital per adap- Avançar els grans projectes estrututar-nos a les necessitats dels patients rals, treballant en xarxa.
i dels usuaris.

2. ASSISTÈNCIA

4

Govern,
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i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

6. TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Garantir una integración integral Incorporar la cultura digital per milloamb qualitat i seguretat.
rar l’eficiència dels processos.

3. PROFESSIONALS

7. CONEIXEMENT

Incentivar, retenir i agraire el talent.

Potenciar la formació, la recerca, la
innovació i la docència, amb l’empresa i la universitat.

“La FPHAG treballa
anualment per assolir
els objectius
estratègics mitjançant
el desenvolupament
de plans d’accions
anuals.”
La FPHAG treballa anualment per assolir els objectius estratègics mitjançant el desenvolupament de
plans d’accions anuals disponibles a la pàgina web,
amb la finalitat d’acomplir amb la missió, la visió i els
valors de la institució.
Objectius: l’acompliment obtingut respecte als objectius marcats, i les lliçons apreses durant el present
període informatiu.

4. SOSTENIBILITAT I RECURSOS
Optimizar la gestió del recursos per
consolidar la sostenibilitat de l’orga- 8. COMUNICACIÓ I RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
nització.
Adaptar-se a les noves formes de comunicar per destacar la nostra imatge i promoure la responsabilitat social corporativa.
14
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1.2.3.2

1.2.3.2

Objectius assolits al darrer 2018

Objectius assolits al darrer 2018

1. ASSISTÈNCIA

2. USUARIS

1.1. Assoliment del 95% en l’auditoria de l’acreditació dels estàndards hospitalaris del Departament de Salut

1.1. Millora de la informació dels temps d’espera al
servei d’urgències

1.2. Assoliment > 80% els objectius de la “Pla de Salut d’Atenció Especialitzada i Sociosanitària”

1.2. Millora de l’accessibilitat amb l’usuari pel que fa a
la centraleta, la comunicació telefònica, el SMS, el
correu electrònic, la carpeta de salut i a la implantació d’una “app” de serveis i informació

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

1.3. Augment de l’activitat i la complexitat quirúrgiques amb la implantació
d’un “Pla de xoc d’activitat quirúrgica”

4

Govern,
compromisos
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dels grups
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1.4. Millora de les llistes d’espera quirúrgiques, ambulatòries i de proves
complementàries
1.5. Manteniment de la despesa de la MHDA als estàndards de la Regió Sanitària de Barcelona (RSB)
1.6. Manteniment del certificat ISO 9001:2008 als Serveis de Farmàcia, Laboratori Clínica i Anatomia Patològica; i inici del seu desenvolupament al
Servei de Diagnòstic per la Imatge i a la Direcció de Persones
1.7. Potenciar el procés i la implantació de l’equip de “Hospitalització a
Domicili”

5

1.3. Manteniment de l’índex de reclamacions dels
usuaris i disminució de les reclamacions de tracte

Cal millorar el barem i el sistema d’avaluació dels temps d’espera presentats en
pantalla

1.4. Millora de la satisfacció dels pacients atesos a
l’atenció hospitalària

Caldria estendre a més usuaris la comunicació “online”

1.5. Desenvolupament del projecte “Consultes externes sense cues”

Caldria actuar més activament en les reclamacions de tracte

1.6. Desenvolupament de la “Meva cartera de Salut”

Cal millorar la satisfacció a urgències i a
hospitalització

1.7. Millora de les llistes d’espera quirúrgiques
•

S’ha desenvolupat durant el 2018 un pla d’acció
per reduir les llistes d’espera, amb la implicació i
participació de tots els professionals de la institució. S’ha facilitat per la inauguració dels dos quiròfans nous a l’Àrea de Tècniques Especials (ATE) per
a intervencions de cirurgia major ambulatòria, i
pel pla de xoc quirúrgic fet.

•

Així mateix s’ha fet un seguiment dels pacients en
llista d’espera i s’han reordenat els circuits assistencials per donar una millor resposta a la programació quirúrgica.

Dimensió
econòmica

1.2.3.2.2 Assistència:
lliçons apreses
Aprofundir en la recollida automatitzada dels indicadors del Pla
de Salut i incrementar els estàndards d’assoliment

6

Monitoritzar i fer un seguiment més estret de la implantació de la
ISO als serveis, estenent les certificacions

Dimensió
ambiental

1.2.3.2.2 Usuaris:
lliçons apreses

Millorar les estructures hospitalàries per augmentar el nombre
de quiròfans
Establir criteris més estrictes i d’eficiència en l´ús de la MHDA

7

Dimensió
social
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Objectius assolits al darrer 2018

3. PROFESSIONALS I CONEIXEMENT

4. SOSTENIBILITAT I RECURSOS

1.1. Assoliment del pla d’eficiència i acords en recursos humans: increment
de la jornada, ràtios dels equips, negociació col·lectiva...

1.1. Assoliment del pressupost en el context del Pla
d’Ajustament previst

1.2. Implantació dels indicadors de qualitat i de seguretat de pacients

1.2. Desenvolupament del procés d’obtenció del certificat de la Llicència Ambiental del centre

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

1.3. Reducció de l’absentisme laboral
1.4. Desenvolupament i inici de l’avaluació 360º graus a l’organització, amb
extensió als comandaments intermedis

4

5

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

1.5. Manteniment i augment del treball de les Comissions, comitès i grups de
treball

1.4. Desenvolupament, implementació i revisió del
Programa Estratègic Funcional i el Pla d’Espais
de l’Àrea quirúrgica, augmentant l’activitat dels 2
nous quiròfans ISO 7 de l’ATE

1.6. Inici del canvi tecnològic en la formació amb la plataforma “moodle” i de
l’estratègia formativa dintre de l’horari laboral

1.5. Millora i implementació del model el procediment
de consentiments informats a SAVAC

1.7. Potenciació de la gestió del coneixement a través de la docència, la formació, la recerca i la innovació, i apropament dels recursos bibliotecaris
als professionals

1.6. Augment de l’activitat sanitària privada a través
de les aliances establertes i de la facturació assolida

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Caldria estendre a més àrees d’actuació
el desenvolupament de la Llicència Ambiental del centre
Caldria estendre a d’altres àrees el Projecte “Estalvi Energètic”
Caldria fer un sal endavant en l’augment
de l’activitat sanitària privada
Caldria aprofundir i estendre la cultura
de la RSC

1.7. Disminució del nombre d’històries clíniques servides en paper a les activitats assistencials

Dimensió
econòmica

6

1.3. Finalització positiva del Projecte Estalvi Energètic

1.2.3.2.2 Sostenibilitat:
lliçons apreses

1.2.3.2.2 Professionals:
lliçons apreses

1.8. Millora i augment de les aliances comarcals

Cal analitzar i millorar la productivitat dels professionals

1.9. Reducció de l’obsolescència dels equipaments informàtics en ordinadors i impressores

Caldria estendre més àmpliament la cultura de seguretat

1.10. Continuació de la restauració de l’Antic Asil

Caldria estendre l’avaluació 360º a més professionals del centre

1.11. Col·laboració amb Alegría amb Gambo, Fundació
Magone i Mitja Marató.

> Presentació del Pla estratègic al Consell de Ciutat
de Granollers

El dia 2 de juliol el director de l’Hospital va
presentar el Pla estratègic 2018-2022 al
Consell de Ciutat de Granollers i va remarcar
la participació de membres del Consell de
Ciutat en l’elaboració d’aquest pla. El Consell
de Ciutat és el màxim òrgan de participació
ciutadana.
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1.2.4

1.2.4

Objectius estratègics i projectes de futur fins al 2019

Objectius estratègics i projectes de futur fins al 2019

1r. Objectiu estratègic “PACIENTS I USUARIS”

2. Garantir una atenció integral
amb qualitat i seguretat

1. Transformar l’hospital per adaptar-nos a les
necessitats dels pacients i dels usuaris

Objectius generals

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Objectius generals
1.1 Co-responsabilitzar i formar al pacient en la seva malaltia
1.2 Dur a terme el canvi cultural necessari, per tal que l’experiència del
pacient sigui òptima

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

1.3 Millorar la satisfacció i la fidelització dels usuaris, i monitoritzar-les
1.4 Realitzar les accions necessàries per tal d’impulsar la col·laboració amb
associacions i entitats socials

2n. Objectiu estratègic “ASSISTÈNCIA”

5

Dimensió
econòmica

L’enfocament de la “assistència integral” és transversal a d’altres dels 7 objectius restants. Aquesta “integralitat i transversalitat” es basa en 3 grans línies:
A. Línies assistencials procedents del Pla de Salut
B. Línies assistencials d’especial interès propis de la FPHAG
a. Atenció hospitalària
b. Atenció urgent

6

c. Atenció ambulatòria

Dimensió
ambiental

d. Atenció sociosanitària
e. Atenció privada
C. Línies de Qualitat

7

Dimensió
social

20

2.1. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció hospitalària
2.1.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics
i clau de l’equip a l’atenció hospitalària (IAMETRICS, QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex
de reiteració, PLAENSA...)
2.1.2. Millorar la gestió de llits en l’àmbit hospitalari, assolint ≥ 80% dels resultats previstos
2.1.3. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials, pel que fa a la cerca
d’accions de millora i reducció de despeses, assolint ≥ 80% dels resultats previstos
2.1.4. Assolir >80% dels resultats en la prescripció
i gestió de la medicació intrahospitalària

2.3.1. Promoure i desenvolupar accions de millora
en les alternatives a l’hospitalització (UDR,
Hospital de Dia, HaDomicili, CMA-UCSI…)
revisar-les i cercar-ne de noves, i assolir ≥
80% dels resultats previstos
2.4. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció ambulatòria
2.4.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics
i clau de l’equip a l’atenció ambulatòria (IAMETRICS, QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex
de reiteració, PLAENSA...)
2.4.2. Assolir ≥ 80% dels resultats en la prescripció i gestió de la medicació MHDA
2.4.3. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials ambulatoris, pel que fa a la
cerca d’accions de millora i reducció de despeses, assolint ≥ 80% dels resultats previstos
2.4.4. Desenvolupar accions de millora en la continuïtat assistencial ambulatòria (tant interna com externa), treball interdisciplinari
en equip, i revisió i creació d’unitats funcionals, assolint ≥ 80% dels resultats previstos

2.1.5. Desenvolupar accions de millora en la continuïtat assistencial a l’hospitalització (tant interna com externa), treball interdisciplinari
en equip, i revisió i creació d’unitats funcionals, assolint ≥ 80% dels resultats previstos 2.5. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció urgent
2.2. Millorar l’adequació dels recursos en l’atenció
als pacients
2.2.1. Assolir ≥ 80% dels resultats als indicadors
en l’adequació de recursos i indicació de
proves, cures materials, ús de fàrmacs (intrahospitalària) i realització de tractaments
2.3. Augmentar i millorar les alternatives a l’hospitalització

2.5.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics
i clau de l’equip a Urgències (IAMETRICS,
QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex de reiteració, PLAENSA...)
2.5.2. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials urgents i emergents,
pel que fa a la cerca d’accions de millora i
reducció de despeses, assolint ≥ 80% dels
resultats previstos
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Perfil de
l’Organització
2.6. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció quirúrgica
2.6.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics i clau de l’equip quirúrgic (IAMETRICS, QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex de reiteració,
PLAENSA...)

3

4

2.6.2. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials
quirúrgics (model de programació, gestió i espais dels quiròfans,
traçabilitat dels pacients i dels materials, entre d’altres) en
adequació, cerca d’accions de millora, reducció de despeses, i
assoliment ≥ 80% dels resultats previstos

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

2.6.3. Promoure i desenvolupar accions de millora en la continuïtat assistencial quirúrgica, i la visió transversal tant interna com externa, pel
que fa en el treball en equip, assolint ≥ 80% dels resultats previstos
2.7. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció dels serveis centrals
2.7.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics i clau de l’equip de
serveis centrals (IAMETRICS, QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex de
reiteració, PLAENSA...)
2.7.2. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials dels
serveis centrals, pel que fa a la cerca d’accions de millora i reducció de despeses, assolint ≥ 80% dels resultats previstos

5

2.7.3. Promoure i desenvolupar accions de millora en la continuïtat assistencial als serveis centrals, i la visió transversal tant interna com
externa, pel que fa en el treball en equip, assolint ≥ 80% dels resultats previstos

Dimensió
econòmica

2.8. Millorar la gestió i els resultats a l’atenció sociosanitari, pacients crònics i dependència

6

2.8.1. Assolir ≥ 80% als indicadors més específics i clau de l’equip d’atenció sociosanitària (IAMETRICS, QLICK VIEW, MSIQ, LLEE, Índex de
reiteració, PLAENSA...)

Dimensió
ambiental

2.8.2. Implementar i millorar la gestió dels processos assistencials sociosanitaris (deteriorament cognitiu, fragilitat, pacients crònics,
Hospitals de Dia, subaguts, convalescència, pal·liatius, residència
i en el treball en xarxa comarcal, entre d’altres) en adequació, cerca d’accions de millora, reducció de despeses, i assoliment ≥ 80%
dels resultats previstos

7

Dimensió
social

22

2.8.3. Promoure i desenvolupar accions de millora en la continuïtat assistencial sociosanitària, i la visió transversal tant interna com externa, pel que fa al treball en
equip, assolint ≥ 80% dels resultats previstos
2.9. Assolir els objectius del Pla de Salut
2.9.1. Assolir ≥ 95% dels objectius del Pla de Salut (d’atenció especialitzada i/o sociosanitària), sistematitzar-los i fer-ne un seguiment exhaustiu

adversos, infeccions, llistat de verificació
quirúrgica, medicaments, complicacions
i mortalitat, entre d’altres
2.14. Desenvolupar i assolir les autoritzacions, acreditacions i certificacions
2.14.1. Autoritzar, acreditar i certificar el centre
i els seus equips en EFQM i ISO, valorant
nous tipus de models, obtenint ≥ 90%
dels resultats previstos

2.10. Desenvolupar, canviar i millorar els rols dels
professionals
2.10.1. Desenvolupar l’apoderament i millora
dels rols professionals, assolint ≥ 80%
dels resultats previstos
3r. Objectiu estratègic “PROFESSIONALS”
2.11. Desenvolupar un pla assistencial 2018-2022

3. Incentivar, retenir i atraure el
talent
2.11.1. Assolir ≥ 80% dels resultats del PLA AS-

SISTENCIAL als indicadors per augmenObjectius generals
tar la complexitat i la cartera de serveis, i
millorar la influència al territori
1.1 Co-responsabilitzar i formar al pacient en la seva
malalt
2.12. Potenciar i millorar l’atenció privada
3.1. Incentivar, retenir i atraure el talent dels profes2.12.1. Assolir ≥ 80% dels resultats als indicasionals
dors i desenvolupar accions de millora
en l’atenció privada
3.2. Desenvolupar les competències dels professionals
2.13. Millorar la qualitat (destacant la dimensió de
la seguretat) en l’atenció dels pacients
3.3. Promoure la participació, la fidelització i la satisfacció dels professionals
2.13.1. Assolir ≥ 80% dels resultats als indicadors
de seguretat pel que fa a esdeveniments 3.4. Potenciar el lideratge dels comandaments
adversos, infeccions, llistat de verificació
quirúrgica, medicaments, complicacions 3.5. Simplificar i innovar els processos de gestió de
recursos humans
i mortalitat, entre d’altres
2.13.2. Assolir ≥ 80% dels resultats als indicadors 3.6. Millorar la gestió de la prevenció de riscos laborals i salut laboral
de seguretat pel que fa a esdeveniments
23
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4t. Objectiu estratègic “SOSTENIBILITAT I RECURSOS”

6è. Objectiu estratègic “TRANSFORMACIÓ DIGITAL”

7è. Objectiu estratègic “CONEIXEMENT”

4. Optimitzar la gestió dels recursos per consolidar la sostenibilitat de l’organització

6. Incorporar la cultura digital
per millorar l’eficiència dels
processos

7. Potenciar la formació, la recerca, la innovació i la docència,
amb l’empresa i la universitat

4.1. Millorar la gestió i adequar els recursos a la demanda

Objectius generals

Objectius generals

4.2. Potenciar la captació d’ingressos per millorar el compte de resultats

6.1. Incorporar la cultura digital als professionals i als 7.1. Reorientar i impulsar la formació continuada
usuaris
7.1.1. Desenvolupar un Pla de Formació per al
6.2. Incorporar i potenciar la mobilitat, la sensòrica
2018-2022.
i  la telemedicina  en els processos
7.1.2. Impulsar noves metodologies d’aprenen6.3. Renovar les estacions clíniques, mèdica i d’infertatge: simulació, mobile learning, gamificameria
ció, aprenentatge col·laboratiu, etc

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Objectius generals

4.3. Identificar i reduir les despeses que no generen valor, garantint la qualitat
4.4. Millorar l’equilibri financer per garantir el finançament corrent i estructural
4.5. Millorar les infraestructures i equipaments (no inclosos a “grans projectes”) de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

6.5. Evolucionar la interoperabilitat amb les plataformes del sector salut i “partenaires” tecnològics

Dimensió
econòmica
5è. Objectiu estratègic “GRANS PROJECTES
I ALIANCES”

5. Avançar els grans projectes estructurals, treballant en xarxa

6

Dimensió
ambiental

Objectius generals
5.1. Augmentar l’oferta assistencial mitjançant grans projectes estructurals, treballant en xarxa
5.2. Estructurar, enfortir i progressar en el mapa d’aliances

7

Dimensió
social

6.4. Millorar els processos potenciant la traçabilitat i
l’automatisme dels aplicatius

24

6.6. Evolucionar cap a unes eines accessibles, robustes i excel·lents per al suport a la presa de decisions

7.1.3. Capacitar els docents interns en habilitats pedagògiques i noves metodologies
d’aprenentatge
7.1.4. Potenciar les relacions externes amb universitats, proveïdors, empreses i altres
grups d’interès
7.1.5. Reciclar de forma periòdica i dirigida a tots
els professionals en cursos considerats
com a “imprescindibles” en funció de perfil
(SVB, SVI, seguretat de pacients, etc.)
7.1.6. Avaluar la transferència en la formació realitzada (> 20% de les accions formatives)
7.1.7. Formar a partir d’itineraris formatius (llocs
de treball i perfils professionals) (>10% de
formacions realitzades en itineraris formatius)
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Perfil de
l’Organització
7.2. Consolidar la docència, reforçar la xarxa universitària, i augmentar
l’oferta formativa
7.2.1. Implantar el Programa Estratègic Funcional

3

7.2.2. Potenciar la docència universitària de caràcter nacional i internacional (augmentar >5% les aliances docents)

Paràmetres
de la memòria

7.2.3. Millorar els indicadors docents de la FSE del Centre
7.2.4. Iniciar la valoració de noves acreditacions d’Unitats Docents de
FSE

4

5

6

7

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

7.2.5. Millorar la satisfacció amb la docència pel que fa al global en les
enquestes (promig > 8)
7.3. Potenciar i consolidar la recerca, la innovació i les col·laboracions amb
empreses
7.3.1. Potenciar l’abast de l’àrea de Recerca i innovació com a referent
comarcal, potenciant el rol del Comitè d’Ètica d’investigació comarcal, la jornada de recerca comarcal i la col·laboració amb els
centres que integren el conveni de la C-17 (assoliment = relació
d’accions / projectes realitzats)

Dimensió
econòmica

7.3.2. Potenciar la participació dels professionals, pacients i empreses
en projectes institucionals, en el marc de l’ OSVA i de manera
general, en els projectes de recerca i innovació, utilitzant el centre
de Coneixement (i living lab) (assoliment= número de projectes
realitzats)
7.3.3. Potenciar la presencia en xarxes i col·laboracions per millorar el
posicionament de l’hospital en el sector i fomentar la difusió i
l’intercanvi de coneixement (assoliment = N. de xarxes)

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

7.3.4. Avançar cap a la creació de les estructures de recerca (fundació,
circuits i eines) i garantir l’ús dels recursos propis per fins d’incentivació. (assoliment= document de balanç d’accions i fites assolides)

26

7.3.5. Augmentar la qualitat de la producció cien- 8è. Objectiu estratègic “COMUNICACIÓ I RESPONSAtífica en general, i particularment la quaBILITAT SOCIAL CORPORATIVA”
litat de les publicacions (assoliment = >
20% d’augment del Factor d’Impacte i/o 8. Adaptar-se a les noves formes
de comunicar per destacar la
quartils)
7.4. Posar en funcionament l’edifici del coneixement

nostra imatge i promoure la
responsabilitat social corporativa

7.4.1. Acabar la reforma de l’estructura i entrada
en funcionament de l’edifici del “ConeixeObjectius generals
ment” (edifici reformat)
8.1. Satisfer les necessitats comunicatives dels nos7.4.2. Implementar el funcionament de l’edifici
tres grups d’interès, sobre tot en pacients i usuadel “Coneixement” (edifici en funcionaris
ment)
8.2. Augmentar la nostra visibilitat per destacar la
7.5. Desenvolupar les noves tecnologies TIC per imimatge
pulsar el coneixement
8.3. Millorar i promoure una comunicació interna
7.5.1. Implementar els repositoris del coneixeefectiva, innovadora i multidireccional
ment
8.4. Potenciar les diferents línies de RSC per aug7.5.2. Evolucionar la intranet cap a una plataformentar el compromís amb l’entorn
ma col·laborat que potenciï una comunicació interna eficient
7.5.3. Evolucionar la web cap a una web 4.0
7.5.4. Dotar l’edifici del coneixement de tecnologia innovadora
7.5.5. Fomentar la competència digital dels professionals
7.6. Implementar i revisar les Guies Assistencials Basades en l’Evidència
7.6.1. Identificar, implantar i revisar les Guies Assistencials (> 90% de les Guies implantades)
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1.2.5
La FPHAG i la Responsabilitat Social Corporativa

2

Al gener de 2014 s’elaborà i es començà a implantar
el Programa Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa per als anys 2014-2019.

Perfil de
l’Organització

El programa comprèn 6 eixos estratègics d’actuació i
els seus corresponents objectius estratègics.

1.2.5.1
3

4

Paràmetres
de la memòria

1.

Eixos estratègics

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

2.

Ser un hospital sostenible
i realitzar polítiques
de protecció
mediambiental

Promoure hàbits saludables
i prevenir

3.

5

Dimensió
econòmica

4.
Promoure i facilitar el suport
social als professionals de
l’organització

6

Col·laborar amb la societat,
els usuaris i el professionals
donant suport i ajuda als
col·lectius més desfavorits
dels àmbits locals,
majoritàriament, però també
als àmbits nacionals
i/o internacionals

5.

Dimensió
ambiental

Gestió ètica, responsable i
transparent

6.

7

Dimensió
social

Responsabilitat amb els
clients i proveïdors
28
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1.2.5.1

1.2.5.2
Objectius estratègics

2

1.

Perfil de
l’Organització

Eixos estratègics
3

4

Paràmetres
de la memòria

Ser un hospital sostenible
i realitzar polítiques
de protecció
mediambiental
1.1. Identificar els projectes que ja s’estan
realitzant en sostenibilitat i protecció
mediambiental. Aquells que la pròpia organització ja realitza i conèixer les necessitats de la comarca i de l’entorn, tant a
nivell individual com col·lectiu

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

6

7

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

•

Aplicar polítiques de reducció de consum de recursos naturals i foment
d’energies renovables

•

Promoure projectes amb tecnologies
innovadores i emergents per millorar
l’impacte en el medi ambient

•

Implantar un procediment de contractació/compra de productes i serveis
responsables amb el medi ambient
(“compra verda”)

1.2. Promocionar i facilitar la protecció mediambiental
1.2.1. Millorar la gestió mediambiental

5

1.2.3. Augmentar l’estalvi energètic

•

Desenvolupar la Comissió de gestió
mediambiental

•

Elaborar el Programa Estratègic Funcional de gestió medi ambiental

•

Implantar el programa de gestió medi
ambiental

•

Realitzar accions de sensibilització a la
plantilla sobre bones pràctiques medi
ambientals.

1.2.4. Augmentar l’estalvi d’aigua
•

Aplicar polítiques de reducció de consum d’aigua

1.3. Oferir nous models de recerca com:
1.3.1. Estades formatives, beques, ajuts i
premis... basats en el medi ambient

1.2.2. Millorar la gestió dels residus

30

•

Promoure programes de reciclatge

•

Augmentar el reciclatge
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1.2.5.2

1.2.5.2

Objectius estratègics

Objectius estratègics

2.

Perfil de
l’Organització

Promoure els hàbits
saludables i prevenir
3

Paràmetres
de la memòria

2.1. Identificar els projectes que ja s’estan realitzant en sostenibilitat i protecció mediambiental. Aquells que la pròpia
organització ja realitza i conèixer les necessitats de la comarca i de l’entorn, tant a nivell individual com col·lectiu
2.2. Hospital sense fum a la FPHAG.

4

5

2.2.1. Seguir les recomanacions de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

2.2.2. Realitzar accions de millora per prevenir i tractar
l’hàbit tabàquic
2.2.3. Ser reconeguts internacionalment en les activitats
sobre l’hàbit tabàquic

Dimensió
econòmica

3.
Col·laborar amb la societat, els usuaris
i el professionals donant suport i ajuda
als col·lectius més desfavorits dels
àmbits locals, majoritàriament, però també
als àmbits nacionals i/o internacionals
3.1. Identificar els projectes que ja s’estan rea- 3.5. Participar en projectes de cooperació lolitzant en col·laboracions. Aquells que la
cal i comarcal
pròpia organització ja realitza i conèixer
3.5.1. Establiment de convenis de col·laboles necessitats de la comarca i de l’entorn,
ració amb els ajuntaments
tant a nivell individual com col·lectiu
3.1.1. Intervencions a l’estranger en pato- 3.6. Participar en projectes de cooperació internacional, i posar en marxa convenis i
logia de columna vertebral
projectes de cooperació amb altres paï3.1.2. Iñaki Alegria a Etiòpia (Hospital de
sos, ONG’s o organismes internacionals.
Gambo)
3.6.1. Comunitat Vedruna: Accions a
3.2. Promocionar i participar en projectes de
Sud-Amèrica (donatius...)
voluntariat
3.6.2. Agermanaments amb Àfrica: el pro3.3. Participar en projectes educatius en salut
jecte de Gambo
3.3.1. Escoles
3.4. Participar en projectes de formació i informació als col·lectius “diana”

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

3.4.1. Centres cívics (ancians...)

3.7. Participar en activitats fetes per l’OSVA
(Observatori de la Salut)
3.7.1. Dieta mediterrània
3.8. Realització d’un projecte de senyalització i
accessibilitat comptant amb els usuaris.

3.4.2. Promoció de jornades cardiosaludables conjuntes amb associacions de 3.9. Creació de Clubs d’usuaris
veïns, etc.
3.9.1. Promoció de la lactància materna

32
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1

2

3

Estratègia
i anàlisi

1.2.5.2

1.2.5.2

Objectius estratègics

Objectius estratègics

4.

Perfil de
l’Organització

Promoure i facilitar el suport
social als professionals de
l’organització

Paràmetres
de la memòria

4.1. Fomentar l’ètica dels professionals en l’atenció dels ciutadans
4.1.1. Desenvolupament d’un codi d’ètic de tota l’organització

4

4.1.2. Desenvolupament d’una guia d’estil per als professionals a l’organització.

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

4.2. Donar un complement de “sociabilitat”, “festa”, “lleure”...
als professionals:
4.2.1. Teatre dels pastorets per Nadal
4.2.2. Jornada poètica per Sant Jordi
4.2.3. Fòrums de participació: I Fòrum al 2012 i II Fòrum
al 2015

5

Dimensió
econòmica

4.3. Oferir ajudes de tipus laboral i econòmic als professionals
4.3.1. Complement familiar,

5.
Gestió ètica, responsable i transparent
5.1.1. Conèixer els principals grups d’interès de la FPHAG.

5.1.8. Difusió del codi ètic i la Guia d’estil
entre els principals grups d’interès

5.1.2. Organització d’un Grup de Millora
sobre Bones Pràctiques.

5.1.9. Difusió, implementació, compliment
i revisió de la Carta de drets i deures
dels usuaris, pacients i ciutadans

5.1.3. Integració dels indicadors de la RSC
al Quadre de Comandament de l’organització.
5.1.4. Desenvolupament del Pla d’Igualtat.
5.1.5. Promoure la política d’acreditacions i certificacions de qualitat dels
equips.
5.1.6. Promoció de les aliances amb l’administració, institucions públiques,
empreses i organitzacions per a la
millora dels processos i serveis que
ofereix la FPHAG a la ciutadania.

5.1.10.
Difusió d’informació pública i
actualitzada en matèria d’RSC al web
corporatiu.
5.1.11.
Establiment de canals de comunicació amb proveïdors, organitzacions socials, administracions públiques i clients fora de l’àmbit dels
serveis sanitaris:
•
•
•

Pàgina web
Xarxes socials
Llibre sobre la FPHAG

5.1.7. Implantació i aplicació del Codi Ètic i
de la Guia d’Estil

6.

4.3.2. Bestretes reintegrables
4.4. Participació i comunicació amb els professionals
4.4.1. Sobre les accions realitzades amb la RSC a través
de la intranet

6

Dimensió
ambiental

4.4.2. Sobre les línies del Pla estratègic i de la RSC

Responsabilitat amb els clients
(pacients i usuaris) i proveïdors

4.4.3. Avaluar el clima laboral periòdicament
4.4.4. Avaluar el risc psicosocial
4.4.5. Afavorir la presa de decisions dels professionals
amb grups de treball i comissions

7

Dimensió
social

34

4.4.6. Avaluar i fer propostes de millora a partir de suggeriments, queixes i propostes

6.1. Participar i comunicar-se amb els pacients 6.2. Participació i comunicació amb proveïdors
i usuaris
6.2.1. Difusió del codi ètic i codi de conduc6.1.1. Convenis
ta entre els principals grups d’interès
6.2.2. Disposar de proveïdors socialment
responsables
35
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1

Estratègia
Estratègia
i anàlisi
anàlisi

2.

2.4

Localització de la seu de l’organització
2.4.1 Ubicació de la FPHAG a Catalunya

2

Perfil de
l’Organització

Perfil de
l’Organització
l’Organització

2.4.2 Estructures arquitectòniques i operatives de l’organització

2.5

Nombre de països en els quals opera l’organització i
nom dels països en els quals desenvolupa activitats
significatives o els quals siguin rellevants
específicament pel que fa als aspectes de

3

sostenibilitat tractats en la memòria

Paràmetres
de la memòria

2.1

Nom de l’organització
2.6. Naturalesa de la propietat i forma jurídica

2.2

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

Principals marques, productes i/o serveis
2.2.1 Marques que utilitza
2.2.2 Cartera de serveis

2.7

Mercats servits

2.8

Dimensions de l’organització

2.2.3 Altres serveis
2.2.3.1 Prevenció
2.2.3.2 Coneixement: docència, formació,
recerca i innovació, i biblioteca

2.3

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.

Estructura operativa de l’organització,

Persones (professionals)
Activitat assistencial
Qualitat i seguretat de l’activitat assistencial
Resultats econòmics i inversions
Programes de prevenció
Gestió del coneixement

incloses les principals divisions, entitats

2.8.6.1. Activitat de recerca i innovació

operatives, filials i negocis conjunts

2.8.6.2. Activitat de docència

2.3.1 Recursos

2.8.6.4. Activitat de la biblioteca

2.8.6.3. Activitat de formació

2.3.2 Mapa de processos

6

2.3.3 Aliances estratègiques: convenis

Dimensió
ambiental

de col·laboració al 2017
2.3.4 Aliances comarcals hospitalàries i d’atenció

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per la
memòria en la grandària, estructura i propietat de
l’organització

primària
2.3.5 Altres aliances

7

Dimensió
social

36

2.10 Premis i distincions rebuts durant
el període informatiu
37
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

Estratègia
i anàlisi

2.
2.2.2

2

Perfil de
l’Organització

Perfil de
l’Organització
2.1

Cartera de serveis

(consulteu)

> Àrea ambulatòria
ESPECIALITATS MÈDIQUES

Nom de l’organització

3

Paràmetres
de la memòria

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG)

Medicina interna

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Principals marques, productes i/o serveis
La FPHG és una fundació sanitària orientada al ciutadà/usuari/pacient a través de la prevenció, el diagnòstic, el tractament, el control de les malalties,
la curació, pal·liació, la formació pregrau, postgrau i l’especialitzada, la recerca i la innovació.

2.2.1
5

Dimensió
econòmica

Marques que utilitza
Les diferents marques que formen la nostra cartera són:

Nefrologia

Cirurgia plàstica i reconstructora

Urologia
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Dermatologia

ANESTESIOLOGIA

Malalties infecciones

Preoperatori

VIH

Clínica del dolor

Aparell digestiu

PEDIATRIA I ESPECIALITATS

Reumatologia
Al·lergologia

PEDIÀTRIQUES

Risc vascular

Neonatologia

Neurologia

Medicina pediàtrica

Neuropsicologia

Pneumologia pediàtrica

Oncologia mèdica

Cardiologia pediàtrica

Oncohematologia

Endocrinologia pediàtrica

Hematologia clínica

Gastroenterologia pediàtrica

Geriatria

Neurologia pediàtrica

Medicina física i rehabilitació

Nefrologia pediàtrica

Obstetrícia

6

Cirurgia oral i maxil·lofacial

Oftalmologia

Pneumologia

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Dimensió
ambiental

Cirurgia vascular

Otorinolaringologia

Cardiologia
Endocrinologia (UDEN)

2.2

Cartera de Serveis

Oncohematologia pediàtrica
Al·lergologia pediàtrica

Ginecologia

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Diagnòstic prenatal

Psicogeriatria

Perinatologia

Avaluació integral ambulatòria (geriatria, cures

Patologia de la mama

pal·liatives i trastorns cognitius)

GABINETS D’EXPLORACIÓ

7

Dimensió
social

38

ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES

Aparell digestiu

Cirurgia general i digestiva

Pneumologia

Cirurgia pediàtrica

Cardiologia
39
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1

Estratègia
i anàlisi

2.2.2

2.2.2

Cartera de serveis

Cartera de serveis

Cartera de Serveis
(consulteu)

2

Perfil de
l’Organització

•

Citologies

Cirurgia General i Especialitats

Reumatologia

> Hospitalització a
l’àrea sociosanitària

•

Immunohistoquímica

•

Cirurgia general i abdominal

ORL

Convalescència

•

Autòpsies

•

Urologia

Oftalmologia

Cues pal·liatives

•

Biòpsies intraoperatòries

•

Cirurgia pediàtrica

Cirurgia vascular

Estada mitjana polivalent

•

Gangli sentinella

•

Otorinolaringologia

Farmàcia

•

Cirurgia Vascular

Laboratori clínic

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Banc de sang

Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica

Unitat de medicina física i rehabilitació

Oftalmologia

Treball social

Clínica del dolor

Ginecologia i obstetrícia

3

Paràmetres
de la memòria

Al·lergologia

4

5

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

> Alternatives a
l’hospitalització

> Hospitalització
d’aguts
Cirurgia general i especialitats quirúr-

Hospitalització a Domicili

giques

Hospital de dia medicoquirúrgic

Psiquiatria d’aguts

Hospital de dia geriàtric

Medicina interna i especialitats mèdi-

> Programes especials

Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital

ques

Programa de cribatge del càncer de mama del Vallès

de Dia Sant Jordi)

•

Oriental

Unitat de diagnòstic ràpid

Oncologia

Unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició del Vallès

Hospital de dia oncohematològic

Cirurgia ortopèdica i traumatologia

Oriental

Àrea de tècniques especials

Pediatria

Programa de Malaltia Crònica

Unitat de cirurgia sense ingrés

Unitat de cures intensives

Cirurgia menor ambulatòria

Unitat de cures intensives neonatal

Hospitalització a Domicili

Obstetrícia i ginecologia

> Urgències
Urgències mèdiques i geriàtriques

6

7

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

Urgències quirúrgiques
Urgències traumatològiques

Geriatria

Assessorament medicolegal

UFISS de cures pal·liatives

Urgències obstètriques

•

Assessorament d’informació medicolegal

Especialitats mèdiques
•

Hospitalització

•

Neurologia

•

Endoscòpia digestiva

•

Atenció a la punxada accidental

> Residència social

Hospitalització a l’àrea sociosanitària

Residència privada

Teràpies alternatives

Centre col·laborador de l’ICASS

•

Osteopatia

•

Tallers neuropsicològics

•

Acupuntura

> Cartera de serveis privats
Unitat Funcional d’Accident: trànsit, esportius,
escolars

Urgències psiquiàtriques

> Serveis Centrals

•

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

Urgències oftalmològiques

Anestesiologia i reanimació

•

Rehabilitació i fisioteràpia

Urgències pediàtriques

Diagnòstic per la imatge

Atenció a la dona i a l’infant

SEM

Anatomia patològica

Atenció al part

Atenció continuada domiciliària

•

Ginecologia

40

Valoració del dany corporal

Cures d’infermeria

UFFISS geriàtrica (posar geriàtrica en
minúscula)

•

Biòpsies

41
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1

Estratègia
i anàlisi
•

2.2.3

Docència de Postgrau i Màster
Formació Sanitària Especialitzada

Altres serveis

2

DOCÈNCIA

Perfil de
l’Organització

2.2.3.1

Cures d’auxiliars d’infermeria

•

Gestió Administrativa

•

Informàtica

Programa de detecció precoç del càncer de còlon (Regió Sanitària del
Vallès Oriental)

•

Cuina i Gastronomia

•

Diagnòstic per la Imatge

•

Programes comunitaris de detecció precoç del càncer de mama (Regió
Sanitària del Vallès Oriental)

•

Document Sanitària

•

Programa de tabaquisme per la prevenció i control del consum del tabac

•

Dietètica FP

•

Informació i assessorament a professionals, institucions i associacions en
temes de educació i prevenció.

•

Laboratori

•

Anatomia Patològica i Citologia

•

•

3

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

•

Campanyes d’educació en hàbits saludables.

2.2.3.2
Coneixement: docència, formació, recerca i innovació, i
biblioteca

5

Docència de Pregrau
(ensenyament secundari i cicles formatius)
•

Prevenció

Paràmetres
de la memòria

Dimensió
econòmica

7

Dimensió
social

•

Gestió i tramitació de projectes

•

Seguiment de beques i ajuts

•

Manteniment de la base de dades

•

Coordinació de projectes i cerca de soci

•

Oficina de gestió de projectes europeus

Administració i finances

•

Àrea de Transferència de Tecnologia i Innovació

•

Secretariat mèdic

•

Gestió de contractes i convenis de recerca

•

Formació ocupacional (manteniment, tècnic electricista …)

•

Identificació i canalització d’idees i projectes innovadors

•

Treballs de Recerca

•

Assessorament en propietat intel·lectual

•

Estudis de valorització tecnològica

•

Promoció de la recerca de la institució

•

Serveis Cientificotècnics i plataformes tecnològiques.

Docència de Grau
(ensenyament de caràcter professional)
•

Arts i humanitats

•

Ciències

•

Ciències de la salut

FORMACIÓ

• Psicologia

•

Comunicació

• Infermeria

•

Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs)

• Logopèdia

•

Formació assistencial en processos de referència

• Fisioteràpia

•

Gestió de recursos

•

Confidencialitat i legislació sanitària

•
•
42

Àrea de Projectes de Recerca
Informació i assessorament de convocatòries

• Farmàcia

6

RECERCA CLÍNICA I INNOVACIÓ
•

• Medicina

Dimensió
ambiental

Enginyeria i agricultura

Àrea d’Assessorament Metodològic i Estadístic
•

Assessorament metodològic

•

Anàlisi estadística

•

Epidemiologia hospitalària

Àrea d’Assaigs Clínics
•

Contractes per a la realització d’assaigs clínic

•

Contractes d’ estudis observacionals, postautorització

• Treball Social

•

Relacions amb promotors, indústria, administració

Prevenció de riscos laborals

• Educació Social

•

Funcions pròpies del CEIC

Qualitat i recerca

• Teràpia ocupacional

•

Arxiu de documentació d’assaigs clínics

•

Ciències socials i jurídiques

43
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1

2

3

Estratègia
i anàlisi

2.2.3.2

2.3

Coneixement: docència, formació, recerca i innovació,
i biblioteca

Estructura operativa de l’organització, incloses les principals divisions,
entitats operatives, filials i negocis conjunts (Joint ventures)

Àrea de Gestió Econòmica i de Finançament de la Recerca

2.3.1

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

•

Gestió i justificació econòmica de la R+D+i

•

Gestió dels cànons institucionals de la recerca

•

Gestió contractes, convenis de recerca i donacions

•

Assessorar, gestionar i supervisar l’ execució dels projectes

•

Mecentage i Fund-raising

Àrea de Gestió del Coneixement

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

•

Generació, potenciació i promoció del coneixement generat per la recerca

•

Networking i difusió de la recerca de la institució

•

Indicadors objectius relacionats amb la recerca

Comissions i Comitès

7

Dimensió
social

422 llits
distribuïts en:
•

295 d’atenció hospitalària
general,

•

30 d’atenció hospitalària
psiquiàtrica

•

40 d’atenció sociosanitària

•

CR –Comissió de Recerca

•

57 d’atenció a la gent gran
i a la dependència

10 butaques
a la Unitat de Cirurgia Sense
Ingrés (UCSI)

104 places
d’hospitals de dia
•

34 places d’hospital de dia tractaments médicoquirúrgics i oncohematològiques

•

30 places d’Hospital de Dia Geriàtric

•

40 places Hospital de Dia Sant
Jordi d’atenció sociosanitària

OSVA – Observatori de Salut Dr. Carles Vallbona

2.3.2

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

La FPHAG disposa, en total, de:

CEIC – Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica

•

6

Recursos

•

Observatori de Salut

5

Col·labora amb hospitals del territori amb el desplaçament dels
seus professionals cal aquells centres (Hospital de Mollet i Hospital de Sant Celoni)

Mapa de processos

44
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1

2

Estratègia
i anàlisi

2.3.3

2.3.4

Aliances estratègiques: convenis de col·laboració al 2017

Aliances comarcals hospitalàries i d’atenció primària

Perfil de
l’Organització

Es descriuen les principals aliances establertes i actualment vigents.

ALIANCES

3

4

5

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

A més, l’activitat del centre ha establert una xarxa de col·laboració amb
hospitals comarcals i d’altres de referència de 3r nivell.
Com a resultat, som el centre de referència per a una població de 403.623
del Vallès Oriental, amb més de 21.000 altes i 312.466 visites ambulatòries l’any.

UDIVOR (Diagnòstic per la
Imatge)
Anatomia Patològica
Oftalmologia
Especialitats mèdiques*
Neurologia
Pneumologia
Digestiu
Reumatologia
Hematologia
Oncologia
Nefrologia
Cardiologia
UDEN
Especialitats quirúrgiques**
Ginecologia i Obstetrícia
Cirurgia vascular
Cirurgia oncològica
Cirurgia ortopèdica i traumatològica
Sistemes d’Informació
idèntics (HIS – SAVAC)
Sistemes d’Informació
compartit (Sunset)

FPHAG

HM

HSC

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X(**)

X
X
X

Atenció
primària

Mútua de
Granollers
X (***)

X (*)

X

X (*)
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

FPAHG: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers; HM: Hospital de Mollet; HSC: Hospital Sant Celoni
* Consultories virtuals amb l’Atenció Primària; ** L’Hospital de Mollet deriva l’especialista a la FPHAG; *** Medicina nuclear comarcal
pública, i Atenció privada de la FPHAG
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Perfil de
l’Organització

2.3.5

2.4

Altres aliances

Localització de la seu de l’organització

Proves/ Assistencials
•

Banc de Sang i Teixits

Recerca i innovació

3

4

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

•

Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (REGIC)

•

Red de innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS)

•

Asociación Nacional de Comités de Ética de Investigación (ANCEI)

•

Xarxa d’Innovació en salut de Catanunya (XICAT)

•

Clúster de Tecnologies Mèdiques (HTCluster)

•

European Forum on Good Clinical Practice (EFGCP)

•

FarmaIndustrial - Proyecto BEST (FI)

Altres associacions
•

Antares Consulting

•

Fundació Parc Taulí

•

M2BV

2.4.1
Ubicació de la FPHAG a Catalunya
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
s’ubica a la ciutat de Granollers, capital de la comarca
del Vallès Oriental, província de Barcelona, Catalunya,
Espanya.

Fundació Privada Hospital Asil
de Granollers
Avinguda Francesc Ribas s/n
08402 Granollers, Barcelona
Espanya

Docència i formació
•

Unió Consorci i Formació

ONG

5

Dimensió
econòmica

•

Associació Espanyola contra el Càncer

•

Fundació OncoVallès

Altres

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

•

Col·legi d’Advocats de Barcelona

•

Ajuntament de Granollers

•

Hospital Clínic Universitat de Barcelona
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Estratègia
i anàlisi

2.4.2

2.5

Estructures arquitectòniques i operatives de l’organització

Nombre de països en els quals opera l’organització i nom dels països en els
quals desenvolupa activitats significatives o els quals siguin rellevants específicament pel que fa als aspectes de sostenibilitat tractats en la memòria

Perfil de
l’Organització

La FPHAG desenvolupa les seves activitats a Espanya,
amb instal·lacions a les poblacions de Granollers, i serveis que es realitzen a Mollet i Sant Celoni amb personal desplaçat als hospitals comarcals de diferents
poblacions a la província de Barcelona.

3

Paràmetres
de la memòria

2.6

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Naturalesa de la propietat i forma jurídica

Recinte hospitalari

El recinte hospitalari de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers està
format per:

5

L’empresa Fundació Privada Hospital Asil de Grano- La FPHAG està constituïda per:
llers, sota la direcció del Patronat de la Fundació, té 1. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
naturalesa d’entitat de fundació privada amb persona(FPHAG), pròpiament
litat jurídica pròpia, i les seves actuacions empresarials
2. Fundació Privada Bertran de Seva
s’ajusten al dret privat.
3. Fundació Privada Francesc Ribas

Dimensió
econòmica

2.7
EDIFICI HISTÒRIC (A)

6

CONSULTES EXTERNES (D)

Dimensió
ambiental

CENTRE GERIÀTRIC
ADOLFO MONTAÑÁ

7

HOSPITAL GENERAL DE
GRANOLLERS (B, C)

Dimensió
social

50

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI

URGÈNCIES CENTRE

Mercats servits
La FPHAG és un hospital general comarcal de referència per al 5,4% de la població de Catalunya a la comarca del Vallès Oriental amb 403.623 habitants i, pel que
fa al nivell bàsic poblacional, al Sector Central de la comarca del Vallès Oriental.

“La FPHAG
és un hospital
general comarcal
de referència
per al 5,4%
de la població
de Catalunya”
51
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ACTIVITAT QUIRÚRGICA URGENT

2.8
Dimensions de l’organització

2

Perfil de
l’Organització

1.584

2.8.1

professionals

Persones (professionals)

L’any 2017 La Fundació Privada Hospital de Granollers va tenir una plantilla
de 1.584 professionals

3

Paràmetres
de la memòria

Cirurgia General
Cirurgia Vascular
Cirurgia Pediàtrica
Cirurgia Maxil.lofacial
Ginecologia
Obstericia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Traumatologia
Urologia
Cardiologia
Total

CIRURGIA MENOR AMBULATÒRIA
659
31
1
0
60
283
0
5
595
16
22
1.672

2.8.2
Activitat assistencial

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

HOSPITALITZACIÓ
Altes hospitalàries
Altes convencionals
Altes CMA
Estada mitjana (dies)
Parts

ANESTÈSIA

21.713
15.238
6.475
4,36
1.378

ACTIVITAT QUIRÚRGICA PROGRAMADA

5

6

7

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

		
Convencional
Cardiologia
157
Cirurgia General
829
Cirurgia Maxil·lofacial
35
Cirurgia Pediàtrica
50
Cirurgia Vascular
213
Cirurgia Reconstructora
83
Dermatologia
0
Ginecologia
264
Obstetricia
159
Oftalmologia
1
Otorino-laringologia
143
Traumatologia
970
Urologia
447
Total
3.351
52

CMA
48
666
60
276
160
21
803
633
0
2.055
303
1.189
54
6.268

Índex de substitució
23,4%
44,5%
63,2%
84,7%
42,9%
20,2%
100,0%
33,9%
133,9%
100,0%
67,9%
55,1%
10,8%
65,2%

TOTAL
205
1.495
95
326
373
104
803
897
159
2.056
446
2.159
501
9.619

Cirurgia General
Cirurgia Maxil·lofacial
Cirurgia Reconstructora
Cirurgia Pediàtrica
Traumatologia
Cardiologia
Urologia
Oftalmologia
Otorinolaringologia
Ginecologia
Endocrinologia
Dermatologia
Hematologia
Aparell Digestiu
Total

264
468
2
4
10
6
1.019
221
39
45
1.722
1.131
120
0
5.051

TÈCNIQUES ESPECIALS

Actes anestèsics en cirurgia programada
Actes anestèsics en cirurgia urgent
Actes anestèsics en àrea obstètrica
Altres actes anestèsics
Activitat clínica del dolor
Hospitalització
Àrea ambulatòria (visites i tractaments)

9.619
1.672

4.902
85
5.316

0
4.417

CONSULTES EXTERNES
Primeres visites
Visites successives
Visites virtuals
Relació successives/primeres
Mitjana diària de visites

Endoscòpies digestives
Colangiografia retrògrada
endoscpopica pancreàtica
Cardiologia (Ecocardiograma Doppler)

HOSPITAL DE DIA
63.492
201.422
15.187
3,17
1.125

Tractaments d’oncologia mèdic
Tractaments d’oncologia i oncohematologia 8.709
Tractaments d’hospital de dia mèdic
6.502
Altres tractaments
9.100
URGÈNCIES

UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID
Primeres visites
Visites successives
Relació successives/primeres

622
2.015
3,24

Ateses
Ingressades
Traslladades
Mitjana diària d’urgències

119.402
11.842
653
327
53
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Estratègia
i anàlisi
UNITAT DE CURES INTENSIVES

ACTIVITAT PER SERVEIS I ESPECIALITATS

Altes
Estada mitjana

2

3

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

430
8,29

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE
Radiologia convencional
Radiologia convencional contrastada
Ecografies
TAC 14.540
Mamografies
Radiologia intervencionista
Ressonància magnètica nuclear

99.866
489
12.133
14.028
1.211
8.174

LABORATORI

4

5

6

7

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

Peticions
Mostres
Determinacions

175.722
405.495
1.366.536

ANATOMIA PATOLÒGICA
Citologies
Biòpsies
Tècniques especials
Necròpsies

21.687
17.886
10.460
21

FARMÀCIA
Dispensació en farmàcia interna
Dispensació en farmàcia externa
Preparació de citostàtics
Preparació de nutricions parenterals
Fórmules elaborades

54

948.715
24.101
12.192
5.253
811

Altes
CMA
Total Visites
Medicina interna
1.750		
3.956
Cardiologia
875
45
9.177
Pneumologia
375		
5.868
Endocrinologia
12		
13.687
Aparell digestiu
10		
4.969
Oncologia
210		
13.511
Reumatologia
3		
7.998
Neurologia
300		
8.566
Nefrologia
8		
2.740
Dermatologia		
820
13.012
Al·lergologia			
2.887
Hematologia
28		
17.387
Pediatria i especialitats 931		
14.218
Geriatria
1.445		
1.148
Neuropsicologia			
1.645
Cirurgia general
1.669
809
9.091
Cirurgia vascular
245
190
5.774
Cirurgia pediàtrica
45
264
1.736
Cirurgia reconstructora
25
10
413
Cirurgia maxil·lofacial
64
21
2.772
Urologia
460
50
10.907
Oftalmologia
0 2.180
32.917
Otorinolaringologia
205
238
11.834
Cirurgia ortopèdica
i traumatologia
1.805 1.089
44.253
Ginecologia
i obstetrícia
1.970
391
10.770
Anestesiologia			
15.973
Clinica del dolor		
0		
Hospital de dia mèdic
i quirúrgic			
1.990
Hospitalització
domiciliària
400			
Atencions d’infermeria
i altres			
9.339
Medicina física
i rehabilitació			
1.563

Primeres
806
1.250
875
1.269
1.124
841
1.220
1.480
515
3.069
1.006
1.056
3.143
184
936
3.826
1.236
792
71
1.277
2.041
6.614
5.041

Successiv
3.150
6.825
4.898
12.094
3.534
12.670
6.360
6.675
2.225
5.305
1.831
16.082
10.859
627
709
5.265
4.538
944
342
1.495
8.866
25.878
6.793

Virtuals
0
1.102
95
324
311
0
418
411
0
4.638
50
249
216
337
0
0
0
0
0
0
0
425
0

I.Reiteració
3,91
5,46
5,60
9,53
3,14
15,07
5,21
4,51
4,32
1,73
1,82
15,23
3,45
3,41
0,76
1,38
3,67
1,19
4,82
1,17
4,34
3,91
1,35

10.056

33.727

470

3,35

2.837
7.933
0
2,80
8.063
1.887
6.023
0,23
0				
702

1.211

77

1,73

0				
741

8.559

39

0,00

1.421

140

2

0,10
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Estratègia
i anàlisi
PRINCIPAL GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC 2018
GRD D’HOSPITALITZACIÓ CONVENCIONAL

2

3

4

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

GRD
560
194
139
144
463
140
540
302
263
221

Dimensió
econòmica

HOSPITALITZACIÓ

URGÈNCIES

Altes d’hospitalització convencional
1.098
Estada mitjana en hospitalització convencional 5,04
Altes CMA
214
Parts
269

Medicina interna
Pediatria
Traumatologia
Altres
Total

ACTIVITAT QUIRÚRGICA

REHABILITACIÓ

532

26
98
316
513

7

Dimensió
social

242

Places
Estades
Ìndex d’ocupació

GRD
73
92

313

Dimensió
ambiental

467
422
353
342
310
264

Convalescència
Pacients atesos
352
Estades
10.667
Cures pal·liatives
Pacients atesos
245
Estades
3.388
Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos
108
Estades
4.970
UFISS
Pacients atesos de geriatria
1.066
Pacients atesos de cures pal·liatives
210
Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Geriatria i cures pal·liatives
357
Trastorns cognitius
51
Processos avaluats
408
ACTIVITAT MUTUAL I PRIVADA

228

6

Nombre
1.012
559
506

RESIDÈNCIA

GRD DE CIRURGIA MAJOR AMBULATÒRIA

361

5

Diagnòstic
PARTO
INSUFICIENCIA CARDÍACA
OTRA NEUMONÍA
OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS
Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO
INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA
CESÁREA
SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA
COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA
PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO
Y GRUESO

ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE L’ÀREA SOCIOSANITÀRIA

56

Diagnòstic
Nombre
PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO, EXCEPTO ÓRBITA
2.100
PROCEDIMIENTOS SOBRE HUESOS FACIALES
EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL
501
INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL
Y TEJIDO SUBCUTÁNEO
472
OTRAS ENFERMEDADES MENSTRUALES
Y DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
323
PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL,
FEMORAL Y UMBILICAL
267
PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR
DE LA PIERNA EXCEPTO PIE
212
OTROS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA NERVIOSO
Y RELACIONADOS
198
OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ,
BOCA Y GARGANTA
188
PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA
183
PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS
PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA
165

Cirurgia major ambulatòria
Cirurgia convencional
Intervencions quirúrgiques
Cirurgia menor ambulatòria

214
444
658
133

Sessions

62
21.731
96,0%

980
450
4.852
844
7.126

25.421

VISITES AMBULATÒRIES
Visites

10.144

57
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

2

3

Estratègia
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Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

2.8.3

2.8.5

Qualitat i seguretat de l’activitat assistencial

Programes de prevenció

La FPHAG disposa d’un quadre de comandament integrat amb tots els resultats del Pla Estratègic 2018-2022, comparatiu, per tal de poder avaluar la
qualitat de l’activitat, basada en:

•

•

Els 8 objectius estratègics

•

•

Els equips de procés existents

•

Les direccions, els serveis i les unitats de l’organigrama

4

5

Dimensió
econòmica

7

Dimensió
social

•

Programa de prevenció de les infeccions nosocomials amb la higiene de mans
També és un del programes estrella de prevenció de
la FPHAG

2.8.6
Gestió del coneixement

Resultats econòmics i inversions

2.8.6.1

RESULTATS ECONÒMICS
Ingressos
Despeses
Resultat d’explotació
Resultat financer
Resultat extraordinari
Resultat del període

119.390
119.350
40
-346
306
0

Obres i equipament
de nous serveis
Equipament i aparells
assistencials
Instrumental i utillatge
assistencial
Maquinària i aparells
no assistencials
Equipament informàtic
Mobiliari en general
Total
En milers d’euros

58

2016

2017

CONCESSIÓ DE 2 PROJECTES EUROPEUS

Activitat de recerca i innovació
RECERCA I INNOVACIÓ
L’Àrea de Recerca i Innovació està dividida en:
• Recerca i Estadística
• Innovació i Transferència de Tecnologia
• Biblioteca

En milers d’euros

2015

6

Cribratge de càncer de mama

Programa de deshabituació tabàquica per a usuaris
i treballadors
També és un del programes estrella de prevenció de
la FPHAG

Es constata una progressió i manteniment de la millora en els aspectes de
Qualitat i Seguretat.

RESUM D’INVERSIONS

Dimensió
ambiental

•

El cribratge de mama és un del programes estrella de
prevenció de la FPHAG
El cribratge de mama és un del programes estrella de
prevenció de la FPHAG

2.8.4
Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Cribratge de càncer de còlon

2018

844

540

714

905

1.198

808

1.102

838

10

11

0

153

217
315
292
2.875

187
757
246
2.548

140
167
253
2.377

24
395
47
2.363

RECERCA
• Presentacions a convocatòries competitives:
7 nacionals i 6 internacionals
• Tesis doctorals, treballs de fi de màster: 11
• Assessoraments metodològics i estadístics: 35
• Gestió de contractes, donacions i convenis de recerca: 38
• Projectes avaluats pel Comitè de Recerca: 38
• Projectes avaluats pel Comitè d’Ètica d’Investigació: 54

INNOVACIÓ
• Comitè d’Innovació: 4 sessions
• Projectes avaluats pel Comitè d’Innovació: 9
• Projectes actius pipe-line: 10
• Convenis d’Innovació gestionats: 2
• Grup de Treball E-Health: 5 sessions
FOMENT DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•

VI Jornada de Recerca i Innovació
Participació 23a. Setmana de la Ciència
Participació en la formació curs d’Acollida
als Residents
Sessions clíniques: 2
Pla de Formació Comú en Recerca i Innovació:
6 cursos
Píndoles formatives: 2 sessions
Accions Pla Innovem: 2 sessions
Formació individual i als serveis (des de la Biblioteca): 13 sessions
59
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5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

2.8.6.1

2.8.6.1

Activitat de recerca i innovació

Activitat de recerca i innovació

AULA DE LA SALUT 2018-2019

seguiment i control dels requeriments ètics de tot el
projecte. Durant dues fases d’estudi, un total de 24
pacients voluntaris van realitzar una estada de 3 dies
en l’apartament intel·ligent al Centre Geriàtric Adolfo
Muntanyà. Durant aquests estudis pilot els pacients
realitzaren diverses activitats i patrons de la vida diària
(Activities of Daily Living – ADL’s) com aixecar-se del
llit o de la cadira (bed and chair transfers), caminar 4
metres (4 m walk), prendre’s la medicació (pill intake),
preparar-se els àpats (meal preparation) i altres activitats domèstiques (TV watching, going out, others).
El sistema RADIO mesurava i recollia totes les dades
per després enviar-les i poder analitzar-les pels investigadors i clínics del projecte. Els resultats han estat
excel·lents. S’espera que el projecte contribueixi amb
un gran avanç en la recerca i desenvolupament tecnològic per millorar la qualitat de vida independent de
la gent gran en un futur pròxim.

tegració de la Medicina i les Tecnologies (CIMTI) per
impulsar la innovació en l’àmbit de la salut. El CIMTI
canalitzarà els projectes d’innovació que els hospitals
desenvolupin i podrà captar, promoure i avaluar els
projectes que responguin a les necessitats detectades dins del Pla de salut 2016-2020. El conveni també
preveu que el CIMTI faciliti l’acceleració, la inversió i el
creixement dels projectes seleccionats.

European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement Nº 643892

VI JORNADA DE RECERCA I INNOVACIÓ

La setzena edició de l’Aula de la Salut, inaugurada el mes d’octubre, es va
dedicar a l’exercici físic i als beneficis que n’aporta la pràctica regular, tant pel
que fa al benestar físic com al benestar psicològic i social. Així, a les xerrades
es van tractar qüestions com la motivació per ser més actius, l’alimentació
més adient per a l’esportista, o com evitar i prevenir les lesions derivades de
la pràctica esportiva.
L’Aula de la Salut va néixer amb la voluntat d’apropar els serveis sanitaris i els
seus professionals a la ciutadania, i de respondre a les inquietuds i demandes
sobre diversos temes relacionats amb la promoció de la salut, els bons hàbits
i el coneixement dels serveis sanitaris del nostre entorn. El programa és fruit
de la col·laboració del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers,
l’Hospital General de Granollers i la Xarxa de Centres d’Atenció Primària (ICS),
amb la participació de la Xarxa d’Equipaments de la Ciutat.

EL PROJECTE EUROPEU RADIO HA FINALITZAT
A finals del mes de març de 2018 va finalitzar el projecte europeu de recerca i desenvolupament tecnològic RADIO. RADIO “Robots in Assisted Living
Environment” ha estat un projecte dins del programa marc Horitzó 2020 de
la Unió Europea, en resposta a una
convocatòria de solucions tècniques
per promoure la vida independent. El
projecte de recerca i d’innovació interdisciplinari s’ha dut a terme en els
darrers 3 anys juntament amb 9 institucions europees més entre centres
de recerca, universitats, empreses i
hospitals. El sistema RADIO desenvolupat consta d’una “llar intel·ligent” i
“robòtica” per oferir solucions no intrusives, eficients, fiables i modulars
per a l’envelliment actiu i saludable.
El Servei de Geriatria i l’Àrea de Recerca i Innovació de l’Hospital General de Granollers, van participat en el
projecte tant en la definició d’objectius clínics, participació en la validació del prototip i anàlisi dels resultats
clínics com també en la definició,
60

Aquests projectes formaran part del Programa Impacte. Els promotors dels projectes podran gaudir de diversos avantatges com l’accés a una xarxa d’experts en
tecnologia del projecte per desenvolupar –ja sigui del
sistema català o del CIMIT de Boston– o l’accés a serveis de transferència tecnològica prestats per entitats
especialitzades i cerca de finançament per accedir a
aquests serveis.

El 23 de novembre es va celebrar la Jornada de Recerca i Innovació, que té com a objectiu potenciar la
recerca biomèdica i traslacional, a més de difondre les
SUMANT FORCES PER IMPULSAR LA INNOVACIÓ iniciatives que s’estan desenvolupant actualment.
MÈDICA A CATALUNYA

L’Hospital General de Granollers és un dels nou centres hospitalaris de la demarcació de Barcelona que La ponència central d’aquesta sisena edició va versar
ha signat un conveni pioner amb el Centre per a la In- sobre la ‘Immunoteràpia antitumoral: CAR T Cells ens
61
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2.8.6.1

2.8.6.2

Activitat de recerca i innovació

Activitat de docència

“condueixen” cap al futur’. Durant la Jornada, adreçada a tots els professionals assistencials de l’Hospital, es van presentar els articles, les comunicacions orals i els projectes seleccionats candidats als premis Dr. Carles Vallbona als millors projectes de recerca.

L’Àrea de Docència està dividida en:
• Docència de Pregrau
• Docència de Grau
• Docència de Postgrau i Màster
• Formació Sanitària Especialitzada (FSE)

Psiquiatres: 6
Psicòlegs: 1
33 Sessions clíniques generals
18% presentacions fetes per residents

EL SERVEI DE GERIATRIA CELEBRA L’ÈXIT DEL PRIMER TRASPLANTAMENT
FECAL

FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA

El Programa de Malaltia Crònica del Servei de Geriatria de l’Hospital General
de Granollers, amb la col·laboració del cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del nostre centre, va realitzar el primer trasplantament fecal ara fa sis mesos a un malalt de 91 anys que havia patit sis rebrots de la malaltia en quinze
mesos i pràcticament no havia pogut deixar de prendre antibiòtics. Des de
llavors, el pacient no ha fet cap més recurrència de la malaltia.

La FPHAG disposa de 12 unitats docents acreditades i
participa en la formació hospitalària d’especialistes en
formació de medicina familiar i comunitària de l’àrea
docent de Gerència Territorial Metropolitana Nord, i
metges de psiquiatria i psicòlegs de la Unitat docent
Bennito Menni.

El trasplantament
de femta és una
tècnica innovadora per tractar
infeccions greus
d’intestí. Té com
a objectiu restablir la flora intestinal normal
reintroduint flora
bacteriana a partir de femta d’un
donant sà en pacients afectats de
múltiples recurrències d’una malaltia intestinal que produeix diarrea deguda
a un microbi anomenat clostridium difficile.

Com a hospital universitari docent hem col·laborat
L’Hospital col·labora en la formació d’estudiants de
en la formació de 860 alumnes:
Medicina de la Fundació Universitària Juan N.Corpas
• Alumnes de Pregrau: 178
• Alumnes de Grau: 536
L’any 2018 hem signat un acord de col·laboració amb
la Fundació Universitària Juan N.Corpas (Colombia),
• Medicina: 248
per a la docència d’alumnes del grau de Medicina i
• Infermeria: 187
l’intercanvi de professionals entre les dues institu• Farmàcia hospitalària: 77
cions.L’Àrea de Formació comprèn:
• Nutrició i dietètica: 11
• Formació Interna (accions formatives, sessions
• Fisioteràpia: 8
clíniques i sessions formatives dins del servei)
• Treball social: 2
• Formació Externa (realitzada en altres centres
• Logopèdia: 1
formatius, congressos i seminaris)
• Psicologia: 1
Participació total d’alumnes: 6.679
• Altres: 1
• Formació Interna: 6.020
• Estudiants de Màster i Postgrau: 57
• Formació Externa: 581
• Formació Sanitària Especialitzada: 89 residents
• Alumnes externs que es formen a l’hospital: 78
Satisfacció Preu, Grau i Postgrau: 8,75/10
Grau de satisfacció: 8,79
RESIDENTS FPHAG
Accions formatives
• Metges (MIR): 50
• Accions formatives totals: 258
• Infermeres /(LLIR): 6
• Accions formatives presencials: 178
• Farmacèutics (FIR): 4
• Accions formatives on-line o blended: 80
Satisfacció Residents (FSE) 7,35/10
Col·laboració en la formació d’especialistes de la Uni- • Sessions clíniques: 30
tat docent Benito Menni:
• Sessions formatives(serveis): 44

Aquesta malaltia, en persones vulnerables, pot ser responsable de múltiples
brots de colitis de diferent severitat, que es poden complicar fins a requerir
cirurgia i inclús produir la mort del pacient. Com a tractament, fins ara només
es disposava d’antibiòtics amb una eficàcia establerta del 60% en el primer
brot i amb menor eficàcia en els brots següents. El trasplantament fecal de
donants sans s’ha descrit com un tractament efectiu per les recurrències, tot
i que actualment és una tècnica en la qual no es té encara molta experiència.
Fins ara no s’han registrat casos de complicacions, però podria haver-hi riscos
desconeguts. Per això aquesta intervenció encara es fa en casos molt excepcionals. Actualment també s’investiga com aquesta tècnica es podria utilitzar
en altres malalties.
62

DOCÈNCIA D’ÀMBIT INTERNACIONAL
L’Hospital forma estudiants de Medicina de la Universitat de Monterrey.
Per setè any consecutiu l’Hospital ha acollit un grup
d’estudiants de Medicina de la Universitat de Monterrey (Mèxic), que realitzen a l’Hospital els cursos de
Bioètica i Geriatria, de 100 hores lectives i coordinats
per l’Àrea de Docència.
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2.8.6.3

2.9

Activitat de formació

Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en la grandària, estructura i propietat de l’organització

Àmbits de formació
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competències assistencials
Habilitats relacionals
Innovació i Recerca
Tecnologies de la informació
Lideratge
Gestió sanitària
Normativa
S’han introduït metodologies d’aprenentatge innovadores
S’ha seguit incrementant l’oferta formativa als professionals
S’ha iniciat un itinerari formatiu dirigit a Tècnics en Cures Auxiliars d’Infermeria

L’any 2018 es va poder mantenir la plantilla de professionals.
A nivell d’estructura organitzativa, s’han mantingut
les col·laboracions amb els hospitals de Sant Celoni
i Mollet.

2.10
Jornades, premis i distincions rebuts durant el període informatiu
JORNADES

2.8.6.4
Activitat de de la biblioteca

I Jornada de Dermatologia per a
l’Atenció Primària

Biblioteca

5

Dimensió
econòmica

•
•
•

Total articles sol·licitats: 2.928
Usuaris interns: 2.269
Altres biblioteques: 659

XIV Jornada de Salut
Per catorzè any consecutiu l’Hospital General de Granollers va organitzar aquesta Jornada amb l’objectiu
de fomentar el debat sobre aspectes rellevants en
l’àmbit sanitari entre els professionals de la salut.

PUBLICACIONS TOTALS: 60
•
•
•

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Publicacions internacionals: 46
Publicacions Nacionals: 14
Indexades a la WOS:
• Articles de revista: 55 Internacionals: 43 Nacionals: 12
• Llibres i capítols de llibre: 5 Internacionals: 3 Nacionals: 2
Quartil 1: 21 publicacions
Quartil 2: 7 publicacions
Quartil 3: 8 publicacions
Quartil 4: 6 publicacions
Sense FI: 13 publicacions
178,450 factors d’impacte WOS

64

sos clínics, a més d’exposicions temàtiques de patologies rellevants com la urticària crònica espontània,
la psoriasi, els èczemes, el càncer cutani i la hidradenitis supurativa. Sobre aquesta última patologia,
molt desconeguda entre molts professionals, es va
presentar el programa Hèrcules, avalat per més de
20 societats científiques, mèdiques i associacions de
pacients.

La Unitat de Dermatologia de l’Hospital ha organitzat
la primera edició de la Jornada sobre Dermatologia
Pràctica per a l’Atenció Primària, que es va celebrar
el dia 8 de març i va comptar amb la participació de
sis especialistes de renom d’àmbit nacional i internacional. A la Jornada es van tractar els principals
motius de consulta dermatològica en forma de ca65
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

2

3

4

5

6

7

Estratègia
i anàlisi

2.10

2.10

Jornades, premis i distincions rebuts durant
el període informatiu

Jornades, premis i distincions rebuts durant
el període informatiu

En l’edició celebrada el 26 d’octubre es van analitzar en profunditat les
aliances estratègiques de salut a la comarca del Vallès Oriental. La ponència central, “Les aliances estratègiques davant dels reptes del sistema de
salut”, va anar a càrrec del gerent de l’Àmbit Metropolità Nord - Regió
Sanitària Barcelona del CatSalut. A continuació van tenir lloc dues taules
rodones.

i suposa la primera causa de discapacitat al món. Per
aquest motiu, la Jornada Neurològica va abordar les
situacions especials de pacients amb infart cerebral,
contemplant nous tractaments emergents, el paper
dels anticoagulants orals d’acció directa en pacients
amb càncer o la utilitat de la musicoteràpia en la rehabilitació neurològica.

no-Oncologia”. La jornada, organitzada per l’Institut
Clínic de Malalties Hematològiques i Oncològiques
(ICMHO), la van coordinar els caps de servei d’oncologia de la C-17.

Jornada d’actualització en
lactància materna

El 25 de maig es van celebrar les Jornades de Treball
en Factors de Risc i Malalties Cardiovasculars, organitzades pel Grup d’Estudi i Recerca Cardiovascular i
la filial del Vallès Oriental de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, amb la participació de l’Institut Català de la Salut i la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers.

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Jornada Hot Topics in shoulder surgery

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

El 31 de maig va tenir lloc a l’Hospital la jornada “Hot Topics in shoulder
surgery”, organitzada pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,
que va permetre contrastar el criteri de dos dels
cirurgians d’espatlla més
influents de l’ESSSE (European Society for Surgery
of the Shoulder and the
Elbow), el professor Ofer
Levy i el Dr. Carlos Torrens.
Durant el debat es van
tractar alguns dels tòpics
més controvertits i generadors de discrepància en
cirurgia d’espatlla.

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

Jornada Neurològica en Patologia Vascular
Cerebral
El 5 d’octubre es va
celebrar la X Jornada Neurològica en
Patologia Cerebral
del Vallès Oriental,
que en aquesta edició es va centrar en
l’infart cerebral en
situacions especials.
L’ictus és una greu
malaltia vascular cerebral que afecta una
de cada sis persones
66

XV Jornades de Treball en Factors
de Risc i Malalties Cardiovasculars

Xerrada informativa per a
pacients d’MPOC
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la
Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), el
21 de novembre, la Fundació va organitzar la xerrada
formativa “Patologia de l’MPOC i dispositius d’inhalació”, dirigida a pacients diagnosticats amb aquesta
malaltia. A continuació es va fer un taller sobre el
bon ús dels inhaladors.

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de
la Lactància Materna, la Comissió de Lactància de II Jornada d’Innovació de
l’Hospital General de Granollers ha organitzat la II
l’Aliança Estratègica C-17
Jornada d’Actualització en Lactància Materna del
Vallès Oriental. La promoció de la lactància materna és una tasca que l’equip de l’àrea maternoinfantil
i pediatria de l’Hospital porta a terme des de l’any
1999, i que ha estat reconeguda amb el guardó IHAN
(Iniciativa per a la Humanització de l’Assistència al
Naixement i la Lactància).

Jornada ‘Nous avenços en
ImmunoOncologia’
En el marc de l’aliança C-17, el 10 de maig l’Hospital va acollir la jornada de “Nous avenços en Immu67
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El dia 5 d’octubre va tenir lloc a Granollers la II Jornada d’Innovació de
l’Aliança Estratègica C-17 que, amb el lema “Serveis assistencials en xarxa - sumem pel ciutadà”, va presentar els avenços en el desplegament
del model col·laboratiu en xarxa que lideren els professionals de sis centres hospitalaris catalans: Hospital Clínic, Hospital General de Granollers,
Hospital de Mollet, Hospital de Sant Celoni, Hospital de Vic i Hospital de
Campdevànol. En el marc de la jornada es van lliurar els premis Roche als
projectes d’innovació que han de contribuir a assolir els reptes plantejats. L’aliança estratègica C-17, que es va formalitzar el 13 d’abril de 2015,
promou un model que permeti sumar coneixement, oferir recursos per
afavorir l’equitat i facilitar l’atenció més adequada amb el servei més idoni,
i tot amb un model organitzatiu, resolutiu i satisfactori, que l’aproximi a la
ciutadania.

V Jornada UDIVOR

XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva
i Crítica

Un any més la Fundació ha organitzat un acte d’homenatge per als professionals que en el decurs de
l’any han complert 25 i 40 anys o més treballant al El 29 de novembre a la sala d’actes del Centre Geriàtric Adolfo Montañá, la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers (FPHAG) va celebrar la quarta edició de l’acte institucional Fulls d’Història per tal de
reconèixer a professionals i entitats o associacions
cabdals en els anys d’història del nostre Hospital. Els
Reconeixements Fulls d’Història d’aquest any per a
cada categoria van ser:
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El 15 de març es van celebrar a Granollers la XXXIX Reunió de la Societat
Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica i les
XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica. El congrés
anual, que la Societat
Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica va organitzar conjuntament
amb l’Hospital General
de Granollers, va reunir
més de 200 professionals (mèdics i d’infermeria) que treballen a les unitats de Cures Intensives (UCI) de Catalunya.
En aquesta edició, la reunió es va centrar en els pacients fràgils que ingressen a la UCI, que són cada dia més habituals i constitueixen un gran repte
per als equips assistencials. També es va presentar el projecte “Resistència
Zero”, desenvolupat per disminuir el nombre d’infeccions per microorganismes resistents als antibiòtics. Com a novetat, aquest any es va convidar
a participar la primera associació de familiars de pacients crítics, l’associació “Aturem la Sèpsia. Associació Guillem C.G.”, que va disposar d’un espai
per donar-se a conèixer i difondre el seu missatge entre els assistents.
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Fulls d’Història

El dia 23 de novembre va tenir lloc a la sala Paranimf
de l’Hospital la V Jornada de la UDIVOR (Unitat de
Diagnòstic per la Imatge del Vallès Oriental). El Dr.
Xavier Pruna, director del Servei de Diagnòstic per la
Imatge, i la Dra. Mònica Botta, directora mèdica de
l’Hospital, van presentar l’acte.

PREMIS I RECONEIXEMENTS

Festa dels treballadors

•

centre, i de comiat de les persones que s’han jubilat
durant l’any. Enguany han estat 28 les persones que
celebren els seus 25 anys a la institució, 22 els professionals que en celebren 40 anys o més i 23 que •
fan el comiat per jubilació. En el marc d’aquesta celebració es van lliurar els premis del concurs audiovisual de l’Hospital. El primer premi va ser per al vídeo
Quirófano, la película, de l’Àrea Quirúrgica, mentre
que el vídeo Aterianos, del Servei d’ATE, va obtenir
el segon premi.

En la distinció “Les Pedres de l’Hospital”, reconeixement pòstum a tres persones cabdals en els
inicis de l’Hospital modern, s’homenatjà al Drs.
Manel Plana i Plana i Pere Plana i Martí per ser els
primers responsables mèdics de la institució, i al
Dr. Enric Ribas Isern per ser el primer cirurgià amb
qui va comptar l’Hospital i responsable mèdic de
la institució.
En la distinció “Les Medalles d’or”, reconeixement
a dues persones que han creat estructura en
l’Hospital modern, s’homenatjà al Dr. Lluís Triquell
Sabaté, metge responsable de la jerarquització del
Servei de Farmàcia i promotor de la implantació
de la unidosi a nivell estatal, i la Sra. Marina Molins i Viaplana que va ser la primera supervisora
69
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En la distinció “Les Mans de l’Hospital”, reconeixement a entitats o associacions que han ajudat i donat suport a l’Hospital, s’homenatjà als
Pares Franciscans Conventuals de Granollers pel suport incondicional a la
institució i a les persones ingressades.

Tres professionals de l’Hospital, reconeguts amb
els Premis a l’Excel·lència
Els doctors Raquel Benavent Boladeras, Miquel Rodríguez Acon i Judith
Xirgu Cortacans, professionals de l’Hospital General de Granollers, han estat guardonats aquest any amb un dels Premis a l’Excel·lència Professional
que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona en reconeixement a trajectòries professionals basades en el compromís, l’honestedat, l’altruisme, la
integritat i l’excel·lència.

Premis Marató Científica Fòrum 2018
En el marc de la festa dels treballadors i
treballadores es van
lliurar els premis de
la “Marató Científica” del III Fòrum de
l’Hospital General de
Granollers, una iniciativa per donar visibilitat a totes aquelles
experiències
clíniques que estan
portant a terme els
professionals del centre. Es van presentar més de 70 comunicacions, de
les quals van ser premiades les següents:
•

Coneixement de les puèrperes sobre les principals cures del nounat i lactància materna, a l’alta de l’Hospital General de Granollers: resultats de
la prova pilot.

•

Pla d’acollida al nou professional d’infermeria.
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Adherència al tractament amb pressió positiva RECONEIXEMENTS
contínua a la via aèria i la seva relació amb les alteracions anímiques mesurades amb l’Hospital La Unitat d’Urologia de l’Hospital ha guanyat per segon any consecutiu el Premi al millor vídeo de tècAnxiety and Depression Scale.
nica quirúrgica amb la gravació “Reimplante ureteral
• Equip de Coordinació de Donació de Teixits: un tresiatrogenia ginecológica”, presentat en el marc de
repte multidisciplinari.
la XIII Jornada de l’Associació Catalana d’Uròlegs de
• Dispositius mòbils a quiròfan: línia oberta amb els Comarques celebrada a Girona. D’altra banda, la Comissió de Doctorat del Departament de Medicina de
bacteris.
la Universitat Autònoma de Barcelona ha concedit el
• Propostes de futur sobre satisfacció de pacients. Premi Extraordinari de Doctorat a la Dra. Xènia Sist
La informació, la clau de l’antiestrès, físiques o psí- Viaplana per la seva tesi doctoral defensada el 2016
quiques i amb persones socialment no integrades. amb el títol “Prevenció de la fragilitat en ancians
pre-fràgils: Efectivitat d’una intervenció a l’Atenció
Acte de comiat dels nous
Primària”. També ha estat reconegut un equip de
especialistes en FSE
quatre professionals, auxiliars d’infermeria, que en
la Jornada de TCAIs 2018 van obtenir el 1r. Premi
amb el treball “Revolució de la higiene sense aigua”.
•

El 18 de maig es va celebrar l’acte acadèmic per acomiadar els metges, infermeres obstetricoginecològiques i farmacèutics especialistes en formació. La
nova promoció està formada per 23 residents de diferents especialitats de medicina i d’infermeria obstetricoginecològica.
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PERFIL DE LA MEMÒRIA

3

Paràmetres
de la memòria

subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació de indicadors i altra informació de la memòria

3.1

Període cobert per la informació continguda a la memòria

3.10. Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió d’informació pertanyent a memòries anteriors,

4

3.2

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Data de la memòria anterior més recent

juntament amb les raons que han motivat aquesta
reexpressió

3.3

Cicle de presentació de memòries
3.11. Canvis significatius relatius a períodes anteriors

3.4

5

Dimensió
econòmica

Punt de contacte per qüestions relatives

en l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració

a la memòria o el seu contingut

aplicats a la memòria

ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA

ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL GRI

3.5. Procés de definició del contingut de la

3.12. Taula que indica la localització dels continguts

memòria

6

Dimensió
ambiental

3.6. Cobertura de la memòria

VERIFICACIÓ

3.7. Indicar l’existència de limitacions de

3.13. Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud

l’abast o cobertura de la memòria

7

Dimensió
social

72

bàsics en la memòria

de verificació externa de la memòria
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1

Estratègia
i anàlisi

3.
3.4

2

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria
PERFIL DE LA MEMÒRIA

3

4

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

3.1
Període cobert per la informació continguda a la
memòria
El període a què fa referència aquesta memòria és l’any 2018, fent esment
els impactes econòmics, socials i ambientals a cada indicador, excepte els
que no es consideren d’aplicació a la FPHAG.

3.2

Aquest 2018, és la 5ª memòria GRI que elabora la FPHAG.

3.3
6

Dimensió
ambiental

Memòries 2014 - 2018
(consulteu)

Cicle de presentació de memòries
El cicle de presentació és anual. Les memòries s’inclouen i es fan públiques com a memòries anuals de Responsabilitat Social Corporativa (de
sostenibilitat), publicant tots els aspectes relacionats amb la mesura, divulgació i rendició de comptes.
Les memòries dels anys 2014 al 2018 es poden consultar a la web.

7

Dimensió
social

74

El contacte per obtenir informació general sobre Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
aquesta memòria Les qüestions relatives a Responsa- Avinguda Francesc Ribas s/n; 08402 Granollers,
bilitat Social s’han d’adreçar a la Direcció de Qualitat i Barcelona; Espanya
Planificació, i Gabinet de comunicació, a través de:
direccioqualitat@fhag.es;
direcciogeneral@fhag.es;
comunicacio@fhag.es

Data de la memòria anterior més recent

5

Punt de contacte per qüestions relatives a la memòria o el seu contingut

ABAST I COBERTURA DE LA MEMÒRIA

3.5
Procés de definició del contingut de la memòria
El compromís amb la RSC es recull en el seu document “Programa Estratègic Funcional de Responsabilitat Social Corporativa 2014 – 2019, v1”, on es fa
constar la missió d’identificar, promocionar i facilitar,
voluntàriament i sense cost: 1., la sostenibilitat i la
realització de polítiques de protecció mediambiental; 2., la promoció dels hàbits saludables i prevenció de la salut; 3., la col·laboració amb la societat
donant suport i ajuda als col·lectius més desfavorits
(ancians, nens, dones, aturats, drogodependents...)
dels àmbits locals, majoritàriament, però també als
àmbits nacionals i/o internacionals. Tot, amb una
visió de ser un centre de referència en RSC a la comarca del Vallès Oriental, i uns valors de professionalitat, respecte, responsabilitat i ètica.

mes definits per la Guia GRI (G3.1) perquè els grups
d’interès puguin expressar la seva opinió sobre els
assoliments durant el 2017.
Les orientacions emprades per a la definició del contingut de la memòria s’han establert prioritzant els
següents determinants i principis:
•

Materialitat: les dades incloses a la memòria pretenen donar resposta als indicadors d’activitat de
la FPHAG i que estan descrits a la GRI G3.1

•

Participació dels grups d’interès: reflectint el compromís adoptat amb els grups d’interès, amb l’objectiu d’oferir-los tota aquella informació i comprensió necessàries

•
Els continguts de la memòria s’han definit i elaborat
coordinadament per la Direcció de Qualitat i Planificació, i el Gabinet de Comunicació, amb la participació d’altres àrees implicades: Economia i Serveis, •
Persones, i Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari.

Precisió: les dades dels indicadors es mostren
detalladament perquè els grups d’interès puguin
analitzar i avaluar els assoliments de la FPHAG

Els continguts intenten reflectir el compromís amb
els indicadors mediambientals, socials i econòmics •
de la FPHAG, mostrant-se els indicadors i aquells te-

Transparència: descrivint tots els aspectes, tant
positius com negatius, sobre el compliment que
en fa la institució.
Senzillesa en els continguts: expressant només
l’essència dels assoliments
75
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1

2

Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

3.6

3.8

Cobertura de la memòria

La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts (joint
ventures), filials, instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i
altres entitats que puguin afectar significativament la comparabilitat entre
períodes i / o entre organitzacions

La FPHAG, actua en el territori a través de la institució descrita i les col·laboracions i aliances establertes amb els altres hospitals comarcals, seguint
les recomanacions de GRI en la definició de la cobertura de la memòria.
La informació econòmica i social es descriu amb les dades globals de l’activitat; i en referència a la dimensió mediambiental, s’inclou la informació
de la FPHAG que és la responsable de la gestió dels edificis anteriorment
descrites.

3

Paràmetres
de la memòria

3.7

4

5

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Indicar l’existència de limitacions de l’abast
o cobertura de la memòria
D’acord amb el punt anterior, la memòria mostra els indicadors socials,
econòmics i ambientals significatius i per aconseguir que els grups d’interès puguin avaluar l’organització.

La memòria que es presenta inclou totes les dades
de la FPHAG i de les seves aliances, sense existir aspectes que puguin afectar a la veracitat i comparabilitat de la informació presentada

d’un nou punt d’urgències pediàtriques a l’Hospital
de Sant Celoni, a càrrec d’un metge i una infermera del Servei d’Urgències de Pediatria de l’Hospital
General de Granollers. A més, durant les nits s’ha
Urgències pediàtriques en col·laboració amb l’Hos- establert un sistema de videoconferència entre els
pital de Sant Celoni
dos hospitals que permet visualitzar la imatge del
Des del mes de maig l’Hospital de Sant Celoni ofereix pacient en temps real i la transmissió de veu i fitxers
atenció a les urgències pediàtriques a través d’una d’informació clínica. Aquest sistema té utilitat en la
aliança estratègica amb l’Hospital General de Grano- interconsulta en temps real per al suport en situallers. L’acord es concreta en millores com l’obertura cions clíniques complexes i/o de descompensació.

3.9
Tècniques de mesurament de dades i bases per realitzar els càlculs,
incloses les hipòtesis i tècniques subjacents a les estimacions aplicades
en la recopilació de indicadors i altra informació de la memòria

Dimensió
econòmica

Les dades econòmiques que es mostren correspo- mediambientals han estat proporcionades per les
nen a les consolidades de l’exercici 2018, les socials companyies d’aigua, electricitat i d’altres proveïdors
a la plantilla en data 31 de desembre de 2018, i les de serveis.

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

76
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1

Estratègia
i anàlisi

3.10

2

Perfil de
l’Organització

Descripció de l’efecte que pugui tenir la reexpressió
d’informació pertanyent a memòries anteriors,
juntament amb les raons que han motivat aquesta
reexpressió
En aquesta memòria de sostenibilitat de la FPHAG no s’ha produït cap
reformulació.

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL GRI

3.12
Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria
Veure a l’annex, la taula de continguts del Global Reporting Initiative.

VERIFICACIÓ

3.11
Canvis significatius relatius a períodes anteriors
en l’abast, la cobertura o els mètodes de valoració
aplicats a la memòria
En aquesta primera memòria de sostenibilitat de la FPHAG no s’han produït canvis significatius que puguin afectar a l’anàlisi de la informació de
forma comparada.

78

3.13
Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa
de la memòria
La memòria de sostenibilitat de la FPHAG d’aquest
exercici 2018 no té una verificació externa, programant la seva verificació externa per a l’any 2020.
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1

Estratègia
i anàlisi

4.
2

3

Govern,
compromisos i
participació dels
grups d’interès

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Vincle entre la retribució dels membres del màxim òrgan
de govern, alts directius i executius (inclosos els acords
d’abandonament del càrrec) i l’acompliment de l’organització (inclòs el seu acompliment social i ambiental)

4.6.

Procediments implantats per evitar conflictes d’interessos en el màxim òrgan de govern
4.6.1. Política de “Bon Govern”: desenvolupament i
implementació dels codis
4.6.2. Auditories
1. Auditories internes

GOVERN
4.1

4

4.5.

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

L’estructura de govern de l’organització,
incloent els comitès del màxim òrgan de
govern responsable de tasques com ara la
definició de l’estratègia o la supervisió de la
organització
4.1.1. Òrgan de govern i comitè directiu

2. Auditories externes

4.7.

Procediment de determinació de la composició, capacitació i experiència exigible als membres del màxim òrgan de
govern i seus comitès, incloent-hi qualsevol consideració
sobre el sexe i altres indicadors de diversitat

4.8.

Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis de conducta i principis rellevants per al
desenvolupament econòmic, ambiental i social, i l’estat
de la seva implementació

4.9.

4.1.2. Organigrama de l’organització

5

6

7

Dimensió
econòmica

4.2.

4.3.

En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària, s’indicarà el nombre i el
sexe de membres del màxim òrgan de govern
que siguin independents o no executius

Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i gestió, per part de l’organització, de
l’acompliment econòmic, ambiental i social, inclosos els
riscos i oportunitats relacionades, així com l’adherència
o compliment dels estàndards acordats a nivell internacional, codis de conducta i principis

4.4.

Mecanismes dels accionistes i empleats per
comunicar recomanacions o indicacions al
màxim òrgan de govern

4.10. Procediments per avaluar l’acompliment propi del màxim
òrgan de govern, especialment amb respecte a l’acompliment econòmic, ambiental i social

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

80

Cal indicar si el president del màxim òrgan de
govern ocupa també un càrrec executiu
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1

Estratègia
i anàlisi

4.
2

Perfil de
l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

(continuació)

Govern,
compromisos i
participació dels
grups d’interès

COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES
4.11. Descripció de com l’organització ha adoptat un plantejament o principi de precau-

i econòmics desenvolupats externament,

ció (Processos de Seguretat)

així com qualsevol altra iniciativa que

4.11.1. Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de

Dimensió
econòmica

l’organització subscrigui o aprovi

la Direcció general
4.11.2. Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de

tanyi (com ara associacions sectorials)

cials

i / o ens nacionals i internacionals a les

la Direcció d’Organització i Sistemes d’InDimensió
ambiental

4.13. Principals associacions a les quals per-

les direccions assistencials i no assisten4.11.3. Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de

6

4.12. Principis o programes socials, ambientals

quals la organització hi dóna suport

formació, en concret pel que fa a la Seguretat de la Informació
Política de seguretat de la informació

7

Dimensió
social

82
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1

Estratègia
i anàlisi

4.
2

Perfil de
l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

(continuació)

Govern,
compromisos i
participació dels
grups d’interès
PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

4

4.14. Relació de grups d’interès que

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

l’organització ha inclò
4.14.1. Identificació dels grups d’interès

4.15. Base per a la identificació i selecció de
grups d’interès amb els quals l’organitza-

5

Dimensió
econòmica

ció es compromet
4.17. Principals preocupacions i aspectes
4.16. Enfocaments adoptats per a la inclusió

6

Dimensió
ambiental

dels grups d’interès, incloses la freqüèn-

la participació dels grups d’interès i la

cia de la seva participació per tipus i ca-

forma en què ha respost l’organització als

tegoria de grups d’interès

mateixos en la elaboració de la memòria

4.16.1. Metodologies d’interrelació amb els grups

4.17.1. Resultats de la interrelació amb els grups

de interès. Resultats

7

Dimensió
social

84

d’interès que hagin sorgit a través de

de interès
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1

Estratègia
i anàlisi

GOVERN

4.1.1
4.1
Òrgan de govern i comitè directiu

2

3

4

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

L’estructura de govern de l’organització, incloent
els comitès del màxim òrgan de govern responsable
de tasques com ara la definició de l’estratègia o la
supervisió de la organització
•

La FPHAG té el contracte amb el Servei Català de la Salut i el Departament de Benestar.

•

L’òrgan de govern és el Patronat, on hi són representats la pròpia Fundació, l’Ajuntament de Granollers i membres de la societat granollerina.

•

El Patronat nomena al director general, qui dirigeix la institució en delegació del Patronat.

•

Els professionals participen a través de les distintes comissions, comitès,
grups de treball i millora, comitès de directors i caps de servei, caps d’àrea,
i de la representació legal dels treballadors. Per altra part, el Pla Estratègic institucional és participat, tant en el seu desenvolupament com en les
distintes activitats que es realitzen, pels professionals del centre.

4.1.1
Òrgan de govern i comitè directiu

5

Dimensió
econòmica

Els òrgans de govern i executius encarregats del procés de presa de decisions
i implementació es descriuen a continuació.

PATRONAT

EQUIP DIRECTIU

President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Secretari
Francesc Bellavista Arimany
(a partir del 21 de març de 2018)
Representant de la Cambra de Comerç
Vocals
Mn. Josep Monfort Mengod
Rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers
Francesc Estabanell Raventós
(a partir del 21 de març de 2018)
Representant de la Fundació Adolfo Montañá
Germán Cequier Bardají
Designat pel Patronat entre els protectors
Josep Mur i Planas
Designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental
Montserrat Roca Roger
Designada pel Patronat entre els protectors
Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

86

Adjunta a la Direcció General
Eva Martín Sánchez
Directora mèdica
Mònica Botta Santasuana
Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto
Director de Persones
Carles Pla Poveda
Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García
Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch
Directora d’Organització i Sistemes d’Informació
Anna Benavent Navarro
(fins al 19 de desembre de 2018)
Directora de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari
Marina Clarambo Semis
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1

2

Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

4.1.2

4.2

Organigrama de l’organització

Cal indicar si el president del màxim òrgan de govern ocupa també
un càrrec executiu

Organigrama funcional

El President del Patronat, el Sr. Josep Mayoral, no ocupa cap càrrec executiu.

4.3
3

4

5

En aquelles organitzacions que tinguin estructura directiva unitària,
s’indicarà el nombre i el sexe de membres del màxim òrgan de govern que
siguin independents o no executius

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

D’acord a la taula de l’apartat 4.1. d’aquesta memòria,
el Patronat de la FPHAG està format per onze membres, 2 dels quals són dones com a independents i no
executius.
La responsabilitat directa sobre els temes de sostenibilitat recau en:
•

Dimensió
econòmica

Coordinació global: Direcció de Qualitat i Planificació, i Direcció general
(Gabinet de Comunicació)
•

Desenvolupament econòmic: Direcció Econòmica i Serveis

•

Desenvolupament social: Direcció de Persones i Direcció general
(Gabinet de Comunicació)

•

Desenvolupament mediambiental: Direcció Econòmica i Serveis
(Manteniment), Direcció de Persones

Organigrama executiu

4.4
Mecanismes dels accionistes i empleats per comunicar recomanacions o
indicacions al màxim òrgan de govern
El comitè d’empresa, com a òrgan representatiu i
col·legiat, representa el conjunt dels treballadors per a
la defensa dels interessos dels mateixos, i estableix els
circuits de comunicació següents:

•

Participació en comissions i grups de treball i
millora, en representació dels professionals

•

Participació, a través dels delegats de prevenció del comitè, al Comitè de Seguretat i Salut
trimestral

1. Relació del comitè amb els treballadors

6

Dimensió
ambiental

•

E-Correu

•

•

Enquestes als professionals sobre diferents
temàtiques

Assessorament de la comissió de formació del
centre

•

•

Assemblees

Participació en els grups de la carrera professional

•

Participació en la comissió d’avaluació per a
les convocatòries de places

2. Relació del comitè amb la Direcció del centre
•
•

7

Dimensió
social

88

Reunions bilaterals amb la Direcció (comitè –
En tots aquests circuits s’analitzen i s’identifiquen les
direcció)
oportunitats de millora detectades, proposant-se les
Reunions amb el director general
activitats adients.
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2

3

4

Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

4.5

4.6.1

Vincle entre la retribució dels membres del
màxim òrgan de govern, alts directius i executius
(inclosos els acords d’abandonament del càrrec)
i l’acompliment de l’organització (inclòs el seu
acompliment social i ambiental)

Política de “Bon Govern”: desenvolupament i implementació dels codis

L’equip directiu de la FPHAG, té incorporada una retribució variable anual
lligada als resultats dels objectius signats i assolits per cada direcció (Direcció Per Objectius – DPO –), on s’hi recullen els indicadors quantitatius i
qualitatius, també en el seu apartat d’acompliment econòmic, social i medi
ambiental.
Des de 2011 aquesta DPO no es cobra, com a la resta de treballadors del
centre, d’acord al pacte establert amb els treballadors a través del Comitè
d’Empresa.

•

•

•

•

4.6
Procediments implantats per evitar conflictes
d’interessos en el màxim òrgan de govern

•

•

5

Dimensió
econòmica

Promoure l’adequació ètica en tots els procediments económico-financers, destinant
els recursos econòmics obtinguts per al desenvolupament equilibrat de la FHAG i a la actualització dels seus recursos, tant en el camp
tecnològic com humà, atès que el centre es
defineix com una entitat sense ànim de lucre.
Vetllar per evitar tot tipus de conflictes d’interessos entre l’activitat pública i la privada, tant
pel que fa al pacient com per a l’usuari
Vetllar pel bon funcionament dels diferents
equips i atendre els seus punts de millora,
equitativament, dintre les possibilitats de la
institució.

•

Promoure que la societat assigni els recursos
i creï els instruments necessaris per atendre
les necessitats dels més desafortunats com a
conseqüència de la malaltia, situació mental
o social.

•

Selecció orientada a la captació dels millors
professionals, segons criteris d’objectivitat,
igualtat i no discriminació. Retribució justa i
adaptada a l’aportació de valor a l’organització.

•

Promoció de la bioètica entre els seus professionals.

•

Facilitar la derivació a altres hospitals, quan en
algunes patologies i per problemes de nivell
assistencial no puguin ser atesos a la FHAG.

Promoure i defendre l’estabilitat laboral, amb
• Promoure l’adequació ètica respecte a la pusalaris justos i possibles, adaptats a les capaciblicitat i la comercialització.
tats i responsabilitat de cada treballador i a les
regulacions dels convenis col·lectius en vigor. Tota la informació emesa per l’òrgan de govern per
Fomentar l’ensenyança i educació per a la sa- qualsevol mitjà s’ha d’ajustar al principi de translut, ser un referent per a la societat en la seva parència, el que implica que la informació ha de ser
clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui inlabor docent.
duir a error o confusió.
Fomentar la participació de la persona atesa
en la seva pròpia assistència, com eix de l’ac- L’eina clau per assolir els objectius anteriors previstos és l’auditoria.
tuació de la FPHAG.

4.6.1
Política de “Bon Govern”: desenvolupament i implementació
dels codis

6

Dimensió
ambiental

La FPHAG compta amb uns Estatuts, un Codi de Bon Govern, un Codi Ètic,
una Guia d’Estil, el Pla Estratègic, i la Carta de drets i deures dels usuaris,
pacients i ciutadans, per gestionar els conflictes sorgits a la institució, vetllar pel compliment de la legalitat vigent i la sostenibilitat de la Fundació,
aprovar els pressupostos, les inversions, les operacions d’endeutament i
els comptes anuals, a l’hora de promoure la governabilitat i la participació dels ciutadans.
Els membres de l’òrgan de govern, seguint els principis i valors dels Estatuts
i del Codi, s’ajusten a les següents directrius:

7

Dimensió
social

90

4.6.2
Auditories
A la FPHAG s’estableixen una pla de auditores internes, externes y processos de revisió anuals. Es classifiquen en:

1. Auditories internes (professionals interns)
2. Auditories externes (professionals externs)
3. Avaluacions / revisions anuals (professionals
interns)
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Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

4.6.2

4.7

Auditories

Procediment de determinació de la composició, capacitació i experiència
exigible als membres del màxim òrgan de govern i seus comitès,
incloent-hi qualsevol consideració sobre el sexe i altres indicadors de
diversitat

1. AUDITORIES INTERNES
Assistencials (clíniques)
i. Tots els equips del centre, anualment
1. 32 equips de procés assistencial directe
a. Comitès de seguiment anuals
2. 26 equips de procés assistencial estratègics, anualment
a. Comissió Central de Qualitat
i. Comissions
ii. Comitès
iii. Grups de Treball
iv. Grups de millora
ii. Direccions i serveis certificats amb la ISO 9001:2008: 5 equips
1. Anatomia Patològica
2. Farmàcia
3. Laboratori clínic
4. Diagnòstic per la Imatge
5. Direcció de Persones
6. Direcció d’Estratègia Digital
7. Direcció de Qualitat i Planificació
2. AUDITORIES EXTERNES
Assistencials (clíniques)
i. Acreditació hospitalària
1. Completa cada 4 anys
2. Sobre àrees de millora (anual)
ii. Objectius del Pla de Salut del Departament de Salut
1. Indicadors del Pla de Salut (anual)
iii. Serveis certificats amb la ISO 9001:2008
1. Anatomia Patològica
2. Farmàcia
3. Laboratori clínic
4. Diagnòstic per la Imatge
5. Direcció de Persones
6. Direcció d’Estratègia Digital
No assistencials (Direcció Econòmica y Serveis)
i. De comptes (económico-financera anual)
No assistencials (Direcció de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari)
i. LOPD
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Els Estatuts de la FPHAG estableixen la composició del
Patronat en els següents termes:
•

President, Vicepresident i Vocals: en representació
de diferents institucions i associacions de la ciutat
i de la comarca

4.8
Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis
de conducta i principis rellevants per al desenvolupament econòmic,
ambiental i social, i l’estat de la seva implementació
En aquest punt es vol destacar els següents elements •
clau:

Guia d’estil (aplicació al dia a dia institucional del
codi) (“códigos” codi de conducte)

•

Missió, Visió i Valors de la institució

•

•

8 objectius estratègics

Codis deontològics professionals (“códigos” codi
de conducte)

•

Codi de Bon Govern

•

Carta de drets i deures dels usuaris, pacients i
ciutadans

•

Codi ètic de la institució (“códigos” codi de Els principis rellevants estan continguts en la missió,
conducte)
visió i valors de la FPHAG, i es despleguen en 8
objectius estratègics
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2

Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

4.8

4.8

Declaracions de missió i valors desenvolupades
internament, codis de conducta i principis
rellevants per al desenvolupament econòmic,
ambiental i social, i l’estat de la seva implementació

Declaracions de missió i valors desenvolupades internament, codis
de conducta i principis rellevants per al desenvolupament econòmic,
ambiental i social, i l’estat de la seva implementació

8 OBJECTIUS ESTRATÈGICS
La missió, visió i valors es despleguen en 8 objectius estratègics:

3

Paràmetres
de la memòria
1. PACIENTS I USUARIS

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5. GRANS PROJECTES I ALIANCES

Transformar l’hospital per adap- Avançar els grans projectes estrututar-nos a les necessitats dels patients rals, treballant en xarxa.
i dels usuaris.

2. ASSISTÈNCIA

6. TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Incorporar la cultura digital per milloGarantir una integración integral rar l’eficiència dels processos.
amb qualitat i seguretat.

5

Dimensió
econòmica
3. PROFESSIONALS
Incentivar, retenir i agraire el talent.

6

7

Dimensió
ambiental

4. SOSTENIBILITAT I RECURSOS

Dimensió
social
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7. CONEIXEMENT
Potenciar la formació, la recerca, la
innovació i la docència, amb l’empresa i la universitat.

8. COMUNICACIÓ I RESPONSABIOptimizar la gestió del recursos per
LITAT SOCIAL CORPORATIVA
consolidar la sostenibilitat de l’organització.
Adaptar-se a les noves formes de comunicar per destacar la nostra imatge i promoure la responsabilitat social corporativa.
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l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

4.8

4.9

Declaracions de missió i valors desenvolupades
internament, codis de conducta i principis
rellevants per al desenvolupament econòmic,
ambiental i social, i l’estat de la seva implementació

Procediments del màxim òrgan de govern per supervisar la identificació i
gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic, ambiental i
social, inclosos els riscos i oportunitats relacionades, així com l’adherència
o compliment dels estàndards acordats a nivell internacional, codis de
conducta i principis

Globalment, la
missió es desplega
estratègicament a
tota l’organització
a través
d’objectius,
activitats,
indicadors i
accions de millora
(veure la figura
següent)
Tanmateix, el
model de gestió
sostenible,
que a sota es
mostra, incorpora
diferents
eines per al
desenvolupament
de la
responsabilitat
social corporativa.
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La missió del Patronat consisteix en planificar i dirigir
estratègicament l’organització i controlar la gestió de
la Direcció General, i complir amb les responsabilitats
marcades als estatuts.

de l’organigrama descrita a l’apartat 4.1; són, les
respectives direccions, les encarregades de realitzar
la supervisió sobre la gestió econòmica, social i
ambiental de la institució.

El Patronat aprova i revisa periòdicament la Política Tanmateix, el codi ètic i la guia d’estil contenen
de Responsabilitat Social Corporativa de la FPHAG indicadors d’implantació i compliment per assegurar
per assegurar la seva idoneïtat als Estatuts, i disposa l’adherència als estàndards acordats.

4.10
Procediments per avaluar l’acompliment propi del màxim òrgan de govern,
especialment amb respecte a l’acompliment econòmic, ambiental i social
El Patronat és responsable de l’aprovació d’un informe
anual on es descriuen els indicadors següents:
ocupació, remuneracions, salut laboral, organització
del treball, desenvolupament dels recursos humans,
medi ambient i programa d’acció social.

El Patronat haurà de fer constar a l’informe les
sancions imposades per incompliment de la
legislació mediambiental i de salut laboral, per
conductes discriminatòries o per vulneració dels
drets fonamentals dels treballadors.
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Estratègia
i anàlisi

COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES

4.11.3
4.11
2

3

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Descripció de com l’organització ha adoptat un
plantejament o principi de precaució (Processos de
Seguretat)
Els òrgans directius tenen com a competència vetllar per al compliment del
Pla estratègic i dels seus 10 objectius estratègics, inclosa la seguretat tant
dels pacients (assistencial) com dels professionals com de les infraestructures (no assistencial) i sistemes d’informació de la institució (seguretat de la
informació).

Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de la Direcció d’Organització i Sistemes
d’Informació, en concret pel que fa a la Seguretat de la Informació
Aquesta Direcció vetlla pel compliment de la Política
de Seguretat de la Informació de l’anomenat procés
de SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ.
Aquest procés inclou:

4.11.1
4

5

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de la Direcció
general
La Direcció General vetlla pel compliment de la Política de Responsabilitat
Social Corporativa, amb el suport dels responsables de les àrees econòmica,
social i medi ambiental, que identifiquen tots aquells riscos sobre la sostenibilitat, tant des del punt de vista legal, com social, laborals o ambiental, que
puguin afectar a la institució.

Dimensió
econòmica

4.11.2
Qualitat i Seguretat: principis d’actuació de les direccions
assistencials i no assistencialssistencials i no assistencials

6

7

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

Pel que fa a la qualitat dels serveis oferts pel centre, els òrgans referents
són els comitès de Directors i Caps de Serveis i de Caps d’Àrea, presidits per
les direccions mèdica i d’infermeria respectivament, i la Comissió Central de
Qualitat i el Comitè de Seguretat de la FPHAG, coordinats pel Director de
Qualitat i Planificació, en delegació del Director general.
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SEGURETAT ASSISTENCIAL

SEGURETAT NO ASSISTENCIAL

Política de seguretat de la informació
SEGURETAT EN EL HARDWARE

SEGURETAT EN EL SOFTWARE

•

Macro-hardware (equips centrals com servidors, xarxes físiques, wifis...)

•

Llicències

Basada en la seguretat, protecció i prevenció de
riscos de les estructures i equipaments existents

•

Antivirus

•

...

•

Micro-hardware (equips perifèrics)
Basada en la seguretat d’equips perifèrics (ordinadors dels professionals, impressores...)
•

Protecció (antirobatori...)

•

Manteniment preventiu

•

...

SEGURETAT EN LES INTERCONNEXIONS I INTERRELACIONS INTERNES – EXTERNES (CIBERSEGURETAT)
•

Protecció i prevenció de ciberatacs
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Perfil de
l’Organització

4.12

4.13

Principis o programes socials, ambientals i
econòmics desenvolupats externament, així
com qualsevol altra iniciativa que l’organització
subscrigui o aprovi

Principals associacions a les quals pertanyi (com ara associacions
sectorials) i / o ens nacionals i internacionals a les quals la organització hi
dóna suport

La FPHAG recolza diferents iniciatives externes alineades amb el desenvolupament sostenible:

ASSOCIACIONS NACIONALS

ASSOCIACIONS DE PACIENTS

•

Unió Catalana d’Hospitals

•

•

Signatura del Manifest per la “Coresponsabilitat: Cap a una Responsabilitat Social Compartida”, de la Fundación Corresponsables, amb el
compromís per ser coresponsables en la construcció d’una societat més
justa, solidària, sostenible i cohesionada. Més informació a:

•

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut

•

Fundació Unió Catalana d’Hospitals

•

Consorci de Salut i Social de Catalunya

http://www.fundacioncorresponsables.org/manifiesto.html

•

Sociedad Española de Directivos de la Salut

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Pacients d’MPOC
Xerrada informativa: amb motiu de la celebració
del Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), el 21 de novembre la Fundació va organitzar la xerrada formativa “Patologia de l’MPOC i dispositius d’inhalació”, dirigida
a pacients diagnosticats amb aquesta malaltia. A
continuació es va fer un taller sobre el bon ús dels
inhaladors.

La FPHAG recolza diferents iniciatives externes alineades amb el desenvolupament sostenible:
•

100

Adhesió al PACTE MUNDIAL
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Estratègia
i anàlisi

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

4.14.1
S’ha identificat als darrers anys, prioritzat i gestionat els grups de interès de
la institució. Descrivint i analitzant:

2

Perfil de
l’Organització

•

Els que l’organització ha identificat

•

Les diferents metodologies d’interrelació amb els mateixos

•

Els resultats d’aquesta interrelació

Identificació dels grups d’interès

•

4.14
3

4

5

6

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Relació de grups d’interès que l’organització
ha inclò

4.14.1
Identificació dels grups d’interès
Com a “grups d’interès”, s’entén aquelles institucions, grups o persones que
afecten o poden estar afectades per l’activitat de la FPHAG i del compliment
dels objectius anuals. Els grups d’interès de la FPHAG identificats i les seves
expectatives permeten introduir la RSC al nostre centre millorant les estratègies a desenvolupar.

Dimensió
social

Mútues

SOCIS (ALIANCES)

•

Estudiants

•

Hospitals comarcals

Interns: empleats, altres treballadors, els seus
sindicats i d’altres

•

Hospitals de referència

•

Universitats

•

Professionals: mèdics, d’infermeria i d’administració i serveis

•

Captació de clients

•

Professionals dels centres de col·laboració

•

Gestió del coneixement

•

Sindicats

•

Atenció primària

•

Ex treballadors i jubilats

•

Òrgans de representació

PROVEÏDORS
•

Indústria farmacèutica

•

Indústria tecnològica

•

Assistencials

•

No assistencials

COMUNITATS LOCALS
•

Ajuntaments

•

Empreses de la comarca

Òrgans de govern
SOCIETAT CIVIL

•

Patronat

INSTITUCIONS REGULADORES
•

Departament de Salut

•

CatSalut

•

Altres administracions públiques

ASSOCIACIONS I ENTITATS
•

Associacions de malalts i usuaris

•

Voluntaris

•

Associacions de veïns

•

Associacions empresarials

•

Centres d’ensenyament

•

ONG’s

ORGANISMES COL·LEGIATS I SOCIETATS
•

Societats científiques

•

Col·legis professionals

•

Líders d’opinió

•

Partits polítics

•

Mitjans de comunicació

•

Mecenes

> 7a reunió del Consell Assessor del Pla estratègic

•

Població en general

En la recta final d’elaboració del Pla estratègic de l’Hospital per
al període 2018-2022, l’organització ha comptat amb la participació del grup del Consell Assessor de l’Hospital i de membres
del Consell del Ciutadà de l’Ajuntament de Granollers. El Consell
Assessor està format per persones rellevants de la ciutat i la
comarca, de diferents àmbits professionals, que contribueixen
amb el seu coneixement en l’elaboració del nou Pla estratègic
de l’Hospital. Un pla que en aquesta ocasió ha comptat amb la
participació d’un grup de veïns i veïnes de la ciutat.

CLIENTS
•

7

•
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Externs
•

Usuaris: del centre hospitalari i de la residència social

•

Visitants/acompanyants

•

Donants
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4.14.1

4.16

Identificació dels grups d’interès

Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d’interès, incloses la
freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d’interès.

Perfil de
l’Organització

Per identificar les temàtiques més rellevants dels corresponents, amb qui es reuneixen periòdicament.
grups d’interès i poder donar resposta als seus La metodologia d’interrelació amb els grups d’interès
interessos, s’han definit diferents metodologies a la FPHAG es descriu a la taula següent.
d’interrelació amb la designació dels responsables

3

Paràmetres
de la memòria

4.16.1
4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Metodologies d’interrelació amb els grups de interès. Resultats

GRUP D'INTERÈS

METODOLOGIA D'INTERRELACIÓ
Centraleta, punts d'informació, cartells, reclamacions i suggeriments, web, reunions,
xarxes socials

Clients externs

4.15
5

6

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Base per a la identificació i selecció de grups
d’interès amb els quals l’organització es compromet
La identificació i selecció dels grups d’interès es realitza anualment, o de
forma extraordinària quan es creu convenient des de la Direcció general
revaluar-los, en el si de l’equip directiu amb l’aprovació del Comitè Directiu
i del Patronat. Els posicionament dels cercles establerts descriuen la
proximitat de cadascun d’ells als interessos i les expectatives del centre.

Interns (professionals,
empleats, altres
treballadors, i els seus
sindicats)
Proveïdors
Comunitat local
Òrgans de govern
Societat civil
Socis (aliances)
Institucions reguladores
Associacions i entitats
Organismes col·legiats i
societats

7

Dimensió
social

104

Comissions, comitès i grups de treball i millora, enquestes, acollida, reunions, e-correu,
e-butlletins, revistes institucionals, intranet, web, convenis, bústies de suggeriments,
programes formatius, xarxes socials
Acords, convenis, contractes, concursos, web, aplicatius informàtics, socialment
responsables
Web, acords, convenis, reunions, actes públics
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió,
reunions, memòries
Gabinet de comunicació, notes i relació amb els mitjans de comunicació, web, xarxes
socials, convenis, actes, reunions, jornades externes
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió,
reunions, memòries
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió,
reunions, memòries
Web, grups de treballa, actes, jornades, reunions i convenis
Web, reunions i convenis

105
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

Estratègia
i anàlisi

4.17

2

Perfil de
l’Organització

Principals preocupacions i aspectes d’interès que
hagin sorgit a través de la participació dels grups
d’interès i la forma en què ha respost l’organització
als mateixos en la elaboració de la memòria

Grups d’interès

2012

2013

Societat civil

Informació
actual, ràpida
i transparència, publicitat

Altruisme,
Transparència Aspectes mesalut pública i en la comuni- diambientals
ocupació
cació
(riscos)

Transparència Transparència Riscos
en la comuni- en la comuni- ambientals i
cació
cació
transparència

Tracte,
informació,
atenció i
resolució dels
suggeriments
i de les reclamacions

Millora en les
llistes d’espera i demores,
sobre tot
quirúrgiques
i de proves
complementà-ries

Obtenció
d’una “experiència pacient” òptima
i adequada:
tracte, empatia, informació, resolució
del problema
de salut

Fidelització
dels professionals,
i cerca de
talent

Contractar
i retenir
els millors
professionals,
apoderar-los
en els processos

Avaluació
dels recursos

Transmetre’ls-hi la
satisfacció del
centre per a
cada proveïdor, per consensuar-ne
accions de
millora

Participació i
cooperació

Millora de
la salut de
la població,
participació i
cooperació

Clients externs: usuaris
del centre hospitalari i
de la residència social,
visitants/acompanyants,
donants, mútues,
estudiants

Resultats de
salut, serveis
oferts,
tecnologia i
instal·lacions

Qualitat i
seguretat del
pacient

Clients interns: empleats,
altres treballadors, els
seus sindicats i d’altres
(ex treballadors i
jubilats), professionals de
serveis externs

Remuneracions,
estabilitat
laboral, beneficis socials
i política de
persones

Seguretat
laboral,
formació
i desenvolupament
professional

4.17.1
3

4

5

6

7

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Resultats de la interrelació amb els grups de interès
A partir de les entrevistes, enquestes, grups focal i grups de millora
realitzats amb els grups d’interès es mostren els resultats dels darrers
anys. Es mostren les principals preocupacions manifestades als diferents grups.
Anualment es van repetint les necessitats respecte a l’any anterior
per a cada grup, i a cada any només es destaquen les novetats.

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social
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Relacions
estables i
duradores

Proveïdors

Condicions
de pagament

Comunitats locals

Millora salut
Resultats
de la població
òptims en
de referència
salut
i prevenció

2014

Conciliació
i igualtat, i
comunicació
interna

Risc compartit

Participació i
cooperació

2015

Transparència en la
comunicació
i millora del
coneixement
(recerca i
innovació)

2016

Millora en les
llistes d’espera i demores

Participació,
relacions amb Política de
els sindicats i persones
clima laboral

Proveïdors
socialment
responsables

Comunicació

Avaluació
dels proveïdors

Cooperació

2017

2018

Òrgans de govern

Eficiència,
sostenibilitat

Millora salut
de la població
de referència, Participació,
prevenció
cooperació i
i resultats
comunicació
òptims en
salut

Socis (aliances)

Recursos
optimitzats

Serveis compartits

Millora de
l’atenció al
pacient

Gestió del
coneixement

Gestió
assistencial i
clínica compartida

Gestió clínica
i aliances
reforçades

Aliances
reforçades

Institucions reguladores

Compliment
de la llei i
dels contractes

Sostenibilitat
econòmica

Pressupostos
eficients

Indicadors
de resultat
exactes

Indicadors
més estrictes
i assolits

Sostenibilitat

Sostenibilitat

Associacions i entitats

Política general i aliances

Resultats en
salut òptims

Atenció a les
reclamacions
i als suggeriments

Transparència, comunicació i
participació

Més participació

Més comunicació

Més participació i
comunicació

Organismes col·legiats i
societats

Gestió del
coneixement
(formació)

Gestió del
coneixement
(docència)

Gestió del
coneixement
(recerca i
innovació,
biblioteca)

Ocupació
i desenvolupament
professional

Millora del
desenvolupament
professional

Qualitat dels
professionals
i fidelització

Fidelització

Transparència Eficiència

Eficiència
Eficiència
i sostenibilitat i sostenibilitat
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Estratègia
i anàlisi

5.
2

Dimensió
econòmica

Perfil de
l’Organització

LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA A LA FPHAG

3

Paràmetres
de la memòria

PRESÈNCIA AL MERCAT

ACOMPLIMENT ECONÒMIC
EC5. Rang de les relacions entre el salari iniEC1. Valor econòmic...

cial estàndard i el salari mínim local en
els llocs on es portin a terme operacions

4

EC2. Conseqüències financeres...

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

EC3. Cobertura de les obligacions de

EC6. Política, pràctiques i proporció...

l’organització degudes a programes de
beneficis socials

5

significatives

EC4. Ajudes financeres significatives rebudes

Dimensió
econòmica

EC7. Procediments per a la contractació local...
IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES

de governs
EC8. Desenvolupament i impacte de les inversions...

6

EC9. Comprensió i descripció dels impactes

Dimensió
ambiental

econòmics indirectes significatius, incloent l’abast d’aquests impactes.

7

Dimensió
social

108
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Estratègia
i anàlisi

LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA A LA FPHAG

2

Perfil de
l’Organització

La FPHAG s’orienta cap a l’adopció de mesures de sostenibilitat econòmica,
amb una adequada optimització dels recursos i eficiència en els costos, assolint una correcta qualitat dels serveis oferts.
Als darrers anys, el sector sanitari ha patit una manca de finançament adients
a les estructures i equipament existents, i la FPHAG no n’ha estat al marge
amb una disminució total dels ingressos superior al 12%.
Així, a la FPHAG es van realitzar un conjunts de plans d’ajustament i xoc que
permetessin fer viable el centre amb un equilibri pressupostari i financer
adequats; al 2018 es varen realitzar les següents accions:

3

4

5

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

•

Avaluar i ajustar el finançament del centre, les inversions, i reduir les
despeses.

•

Avaluar els indicadors globals del centre amb la realització d’accions de
millora constants.

•

Consensuar amb els treballadors, els sindicats i comitè d’empresa acords
que permetessin fer sostenible el centre

La gestió econòmica del centre és auditada anualment per una empresa auditora externa (RSM Gassó), presentant-se i aprovant-se els resultats de la
mateixa al Patronat.
Tota la informació de la gestió econòmica es recull a les pàgines següents.

ACOMPLIMENT ECONÒMIC

EC1
Valor econòmic...

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, costos d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la comunitat,
beneficis no distribuïts i pagaments a proveïdors de capital i a governs.
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Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

EC2

EC4

Conseqüències financeres...

Ajudes financeres significatives rebudes de governs

Conseqüències econòmiques i altres riscos i oportunitats per
a les activitats de l’organització a causa del canvi climàtic

La FPHAG va rebre durant l’any:

Les actuacions realitzades a l’àmbit mediambiental amb impacte econòmic
han estat orientades a millorar l’eficiència energètica, sobre tot en gas i electricitat, dels edificis de la FPHAG amb una disminució promig global del 4,3%
(17,23 % al 2014). El desglossament es mostra a l’indicador EN3.

3

•

•

2014 la subvenció FORCEM per un total de
•
161.786,23 euros.

•

2015 la subvenció FORCEM per un total de
•
169.364,61 euros.

2016 la subvenció FORCEM per un total de
165.104,30 euros.
2017 la subvenció FORCEM per un total de
184.347,22 euros.
2018 la subvenció FORCEM per un total
de 186.028,25 euros.

Paràmetres
de la memòria

PRESÈNCIA AL MERCAT

EC3

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

2017

2016

7

Dimensió
social

2014

151.939,52 155.760,82 141.241,01 140.996,80

175.019

Complement IT
Acc, Mater

271.954,45 212.251,33 244.352,61 215.698,24

298.835

Ajuts a fills
discapacitats

9.301,66

8.467,42

3.832,103

112

4.217,03

No aplica

3.990

433.195,63 403.945,08 361.959,76 360.912,07 474.844,00
Xifres en Euros (€)

Dimensió
ambiental

2015

Ajuts sobre
manutenció

TOTAL

6

Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local
en els llocs on es portin a terme operacions significatives

Es cobriren anualment:
2018

Dimensió
econòmica

EC5

Cobertura de les obligacions de l’organització
degudes a programes de beneficis socials

Reducció d’un 32%
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EC6

2

Perfil de
l’Organització

Política, pràctiques i proporció...

Es vetlla que els proveïdors desenvolupin també
una tasca de responsabilitat social.

Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a
proveïdors locals en llocs on es desenvolupin operacions
significatives

Entre d’altres voldríem destacar la nostra
col·laboració amb l’empresa “Viver de Bell-lloc”,
proveïdors socialment responsables, en les
tasques de jardineria del centre.

La FPHAG ha destinat al pagament de proveïdors locals, amb la compra de
matèries primes i mercaderies, un total de:

3

4

5

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

•

40.924.540,42 euros a l’any 2018

•

39.519.707,27 euros a l’any 2017

•

38.406.859,44 euros a l’any 2016

•

38.171.185,90 euros a l’any 2015

•

31.596.621,08 euros a l’any 2014

•

30.554.175,62 euros a l’any 2013

EC7
Procediments per a la contractació local...
Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius procedents de la
comunitat local en llocs on es desenvolupin operacions significatives
•

La FPHAG realitza ofertes pública per ocupar les •
places necessàries amb transparència, igualtat
d’oportunitats, i tenint en compte les places destinades al personal discapacitat.

Per a la selecció de personal es té en compte les
competències professionals adients a cada lloc de
treball, a través d’un ens decisori on també hi és
representat el Comitè d’empresa.

•

La web de la FPHAG i d’altres webs professionals, •
així com la premsa escrita són els canals habituals
per publicar les places que es convoquen.

Per a les compres i la logística, existeixen els procediments (compres, selecció de proveïdors, socialment responsables) i les comissions corresponents
(Taula Tècnica de Compres, Comitè de Recursos i
Comitè d’Inversions)

Tanmateix, es va col·laborar amb els següents proveïdors:
•

471 proveïdors a l’any 2018, dels quals un 7 % aproximadament eren
d’àmbit local;

•

456 proveïdors a l’any 2017, dels quals un 6 % aproximadament eren
d’àmbit local;

•

466 proveïdors a l’any 2016, dels quals un 7 % aproximadament eren
d’àmbit local;

•

452 proveïdors a l’any 2015, dels quals un 7 % aproximadament eren
d’àmbit local;

•

436 proveïdors a l’any 2014, dels quals un 10 % aproximadament eren
d’àmbit local;

114

Premiats per la inserció de la diversitat funcional
La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha
resultat guanyadora en la segona edició dels premis
Lismivo, lliurats el dia 20 de juny per reconèixer la tasca social en la integració laboral de persones amb discapacitat. Del total de treballadors de la Fundació, 35
són persones amb discapacitat. L’Hospital manté també convenis de col·laboració amb entitats sense ànim
de lucre per promoure la inserció laboral de persones
amb discapacitats.
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IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES

2

Perfil de
l’Organització

EC9

EC8

Comprensió i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius,
incloent l’abast d’aquests impactes

Desenvolupament i impacte de les inversions...

L’any 2018 la FPHAG ha realitzat inversions per reformes, tecnologia, equipaments i reposició per un total
de 2.362.587 euros.

Desenvolupament i impacte de les inversions en
infraestructures i els serveis prestats principalment per al
benefici públic mitjançant compromisos comercials, en
espècie o gratuïta

EVOLUCIÓ INVERSIONS FPHAG

3

Paràmetres
de la memòria

EDIFICI DEL CONEIXEMENT
En aquest apartat, durant l’any 2018, s’invertiren 765.160 euros per a la reforma i condicionament d’un edifici local modernista, inclòs dintre del perímetre hospitalari i on s’hi ubicarà en el futur la GESTIÓ DEL CONEIXEMENT
(durant l’any 2017, la xifra fou de 400.000 euros)

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social
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2011

2012

Obres i Equipaments Nous Serveis

335.156

Equipament i instrumental
Assistencial
Equipament Informàtic
Maquinària, mobiliari i altres
No Assistencials

2013

2014

2015

2016

2017

2018

116.117

405.872 467.439

843.687

539.510

714.482

905.151

187.515

173.321

248.374 290.473 1.207.380

818.966 1.102.127

991.302

284.505

206.293

105.641

36.716

60.094

27.886

314.531

756.545

167.370

395.316

55.456 145.631

509.534

433.294

392.736

70.818

TOTAL INVERSIONS
843.891 555.825 815.343 931.429 2.875.132 2.548.316 2.376.714 2.362.587
								
INVERSIONS (Treient les obres)
508.736 439.708 409.471 463.990 2.031.445 2.008.806 1.662.233 1.457.436
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6.
2

Dimensió
ambiental

Perfil de
l’Organització

EN7. Iniciatives per reduir el consum indirecte
d’energia i les reduccions assolides amb
aquestes iniciatives

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

3

Paràmetres
de la memòria

AIGUA
MATERIALS
EN8. Captació total d’aigua per fonts
EN1. Materials utilitzats, per pes o volum

4

EN2. Percentatge dels materials utilitzats que
són materials valoritzats

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

ENERGIA
EN3. Consum directe d’energia desglossat per
fonts primàries

5

7

EN4. Consum indirecte d’energia desglossat per
fonts primàries

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

EN10. Percentatge i volum total d’aigua reciclada i
reutilitzada
BIODIVERSITAT
EN11. Descripció de terrenys adjacents...

Dimensió
econòmica

EN5. Estalvi d’energia a causa de la conservació i
a millores en l’eficiència

6

EN9. Fonts d’aigua que han estat afectades
significativament per la captació d’aigua

EN6. Iniciatives per proporcionar productes i
serveis eficients en el consum d’energia
o basats en energies renovables, i les
reduccions en el consum d’energia com a
resultat d’aquestes iniciatives
118

EN12. Descripció dels impactes més significatius
en la biodiversitat...
EN13. Hàbitats protegits o restaurats
EN14. Estratègies i accions implantades i
planificades per a la gestió d’impactes
sobre la biodiversitat
EN15. Nombre d’espècies...
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6.
2

(continuació)

Dimensió
ambiental

Perfil de
l’Organització

EMISSIONS, VESSAMENTS I RESIDUS

3

4

Paràmetres
de la memòria

EN16. Emissions totals, directes i indirectes, de
gasos d’efecte hivernacle, en pes
EN17. Altres emissions indirectes de gasos
d’efecte hivernacle, en pes

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

EN18. Iniciatives per reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle i les reduccions
assolides

EN24. Pes dels residus transportats, importats, exportats
o tractats que es consideren perillosos segons
la classificació del Conveni de Basilea, annexos
I, II, III i VIII i percentatge de residus transportats
internacionalment.
EN25. Identificació, grandària, estat de protecció i valor de
biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats relacionats,
afectats significativament per abocaments d’aigua i
aigües de vessament de l’organització informant.
PRODUCTES I SERVEIS
EN26. Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels
productes i serveis, i grau de reducció d’aquest impacte.
EN27. Percentatge de productes venuts, i els seus materials
d’embalatge, que són recuperats al final de la seva vida
útil, per categories de productes.
COMPLIMENT NORMATIU

5

EN19. Emissions de substàncies destructores de
la capa ozó, en pes

Dimensió
econòmica

EN20. NO, SO i altres emissions significatives a
l’aire per tipus i pes
EN21. Abocament total d’aigües residuals, segons
la seva naturalesa i destinació

6

7

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

120

EN28. Cost de les multes significatives i nombre de sancions
no monetàries per incompliment de la normativa
ambiental.
EN29. Impactes ambientals significatius del transport de
productes i altres béns i materials utilitzats per a les
activitats de l’organització, així com del transport de
personal.

EN22. Pes total de residus gestionats, segons
tipus i mètode de tractament

GENERAL

EN23. Nombre total i volum dels vessaments
accidentals més significatius

EN30. Desglossament per tipus del total de despeses i
inversions ambientals.
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

2

Perfil de
l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

“La FPHAG s’ha compromès
a disminuir els riscos
i els impactes ambientals de
l’activitat sanitària, amb la
monitorització i disminució
en l’ús de l’energia, prevenir
la contaminació i promoure
un desenvolupament
sostenible.”

Dimensió
econòmica

La FPHAG, conscient de la importància de la preservació del medi ambient
i de les repercussions que les seves activitats poden tenir sobre el medi
ambient i sobre la salut, assumeix la responsabilitat de ser una organització
respectuosa amb el medi ambient des de la que es desenvolupen o potencien
entorns saludables, d’acord amb la normativa existent aplicable en aquesta
matèria.

6

Dimensió
social

5. Fomentar la participació, implicació i el sentit
de responsabilitat ambiental de totes les
persones que treballen en l’organització amb una
comunicació i formació adequades.
6. Garantir que la prevenció ambiental s’integri en
els mètodes i procediments de treball, tant de
l’activitat pròpia com dels nostres subministradors
i contractistes.
La responsabilitat d’implantar els objectius mediambientals és competència del Departament de
Manteniment i Infraestructura, i de Serveis Generals,
ambdós dependents de la Direcció Econòmica i
Serveis; i del Servei de Prevenció de Riscos Laborals
(depenent de la Direcció de Persones).

MATERIALS

EN1
Materials utilitzats, per pes o volum

Les instal·lacions de la FPHAG es distribueixen en distints edificis en la zona de
l’Hospital General de Granollers, i un altre al centre de Granollers (Urgències
Centre), amb més de 50.000 metres quadrats.

Des de l’any 2015 fins al 2018 s’eliminaren totalment només per full imprès. Això, ha fet que la reducció en
els tòners de les impressores al realitzar un conveni tòners ha arribat al 100%.
amb una empresa, la qual es queda els tòners i cobra

1. Garantir que els objectius i les activitats es realitzen d’acord amb la
legislació, la normativa i altres requisits ambientals aplicables, per tal
que tots els processos mediambientals clau que la FPHAG realitza es
gestionin adequadament i se’n faci un ús eficient dels recursos naturals,
les matèries primeres i l’energia.
2. Promoure i sensibilitzar en l’ús eficient amb l’aplicació de les mesures
d’estalvi i de reutilització que siguin possibles per a la disminució del
dany mediambiental.

7

4. Establir les mesures necessàries per evitar
accidents que puguin tenir repercussió significativa
en el medi ambient.

La FPHAG s’ha compromès a disminuir els riscos i els impactes ambientals
de l’activitat sanitària, amb la monitorització i disminució en l’ús de l’energia,
prevenir la contaminació i promoure un desenvolupament sostenible.

L’any 2013 s’elaborà el “Programa Estratègic Funcional del procés estratègic
del sistema de gestió ambiental (Pla ambiental)” amb tot un conjunt de Pla
de Millores, definint els següents objectius estratègics:
Dimensió
ambiental

3. Avaluar els aspectes ambientals derivats de la Els resultats del Pla de Millores Mediambientals es
activitat de l’organització per prevenir, eliminar o defineixen als punts següents, als darrers 3 anys.
minimitzar els seus efectes.

122

Paquets de 500 fulls
Fulls de paper din A4. Any 2013
Fulls de paper din A4. Any 2014
Fulls de paper din A4. Any 2015
Fulls de paper din A4. Any 2016
Fulls de paper din A4. Any 2017
Fulls de paper din A4. Any 2018

Fulls totals
8.893
9.186
9.012
8.576
8.529
8.179

4.446.500
4.593.000
4.506.000
4.288.000
4.264.500
4.089.500

Els fulls han disminuït aquest 2018 un 4% respecte a
al 2017
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2

Estratègia
i anàlisi

EN2

EN3

Percentatge dels materials utilitzats que són
materials valoritzats

Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries

Perfil de
l’Organització

ELECTRICITAT
El volum de paper i cartró generat i enviat per a reciclar ha estat de:

2013
8.112.869,00

2013: 58,47 tones
2014: 62,38 tones
Paràmetres
de la memòria

2016: 71,99 tones
2017: 67,12 tones

5

Dimensió
econòmica

2016
7.630.758,00

2017
7.926.829,00

2018
7.991.074 Kw
-121.795,00
- 1,5%

Cosum Kw

Amb un augment progressiu fins el 29% de tones enviades a reciclar (respecte
al 2017).

4

2015
7.546.985,00

GAS

2018: 86,80 tones

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

2014
7.647.619,00

Diferència 2013 – 2018
Diferència 2013 – 2018 en %

2015: 66,78 tones

3

Cosum Kw

2013
6.206.674

2014
5.377.504

2015
4.997.375

2016
5.464.816

2017
5.699.256

2018
5.675.738 Kw

Diferència 2013 – 2018
Diferència 2013 – 2018 en %

ENERGIA

EN3

EN4

Consum directe d’energia desglossat per fonts
primàries

Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries.

-530.936
- 9%

Veure l’indicador EN3.

AGUA

Cosum m3

EN5

2013
2014
2015
2016
2017
2018
66.298,00 64.852,00 62.422,00 63.665,00 64.736,00 61.616 m3

6

Dimensió
ambiental

Diferència 2013 – 2018
Diferència 2013 – 2018 en %

-4.682,00
- 7%

Estalvi d’energia a causa de la conservació i a millores en l’eficiència
Veure l’indicador EN3.
Respecte a l’any 2013 i fins l’any 2018 s’ha anat reduint
progressivament la despesa d’energia amb una mitjana
del voltant del 5,8%.

7

Dimensió
social

124
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Estratègia
i anàlisi

EN6

2

Perfil de
l’Organització

Iniciatives per proporcionar productes i serveis
eficients en el consum d’energia o basats en
energies renovables, i les reduccions en el consum
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives
Per millorar l’eficiència energètica s’han realitzat una sèrie d’actuacions
en les instal·lacions del recinte hospitalari. Aquestes millores es recullen a
l’indicador EN7.

3

4

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

EN8
Captació total d’aigua per fonts
Veure l’indicador EN3.

EN9

EN7

Fonts d’aigua que han estat afectades significativament per la captació
d’aigua

Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i
les reduccions assolides amb aquestes iniciatives

La FPHAG rep el 100% de l’aigua de les xarxes de distribució municipal.

La FPHAG, per augmentar l’estalvi energètic, ha realitzat contractes amb
empreses especialitzades per a reduir els consums energètics. Veure
indicador EN3.

EN10

Tanmateix, i arrel de la reforma de 2 quiròfans, es van instal·lar nous
climatitzadors per millorar els sistemes energètics de l’hospital, amb millores
de l’aïllament tèrmic de les cobertes d’alguns dels edificis.

Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada

Les reduccions assolides amb aquestes iniciatives es recullen a l’indicador EN5.

5

AGUA

La FPHAG rep el 100% de l’aigua de les xarxes de intern de reciclatge i reutilització de l’aigua.
distribució municipal, i no es realitza cap procediment

Dimensió
econòmica

BIODIVERSITAT

EN11
6

Descripció de terrenys adjacents...

Dimensió
ambiental

Descripció de terrenys adjacents o situats dintre d’espais naturals protegits o d’àrees
d’alta biodiversitat no protegides. Indicant la localització i la grandària de terrenys en
propietat, arrendats, o que són gestionats d’alt valor en biodiversitat en zones alienes a
àrees protegides.
Les activitats de la FPHAG es realitzen en nucli urbà, a la ciutat de Granollers.

7

Dimensió
social
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2

3

Estratègia
i anàlisi

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

EN12

EN15

Descripció dels impactes més significatius en la
biodiversitat...

Nombre d’espècies...

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat
en espais naturals protegits o en àrees d’alta biodiversitat
no protegides, derivats de les activitats, productes i serveis
en àrees protegides i en àrees d’alt valor en biodiversitat en
zones alienes a les àrees protegides.

Nombre d’espècies, desglossades en funció del seu perill d’extinció, incloses a la Llista
Vermella de la IUCN i en llistats nacionals i els hàbitats dels quals es trobin en àrees
afectades per les operacions segons el grau d’amenaça de l’espècie.
No aplica, doncs no s’afecta a cap hàbitat amb espècies
incloses a la Llista Vermella de la IUCN.

La FPHAG no té instal·lacions en espais protegits o en àrees d’alta biodiversitat.

EN13

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Hàbitats protegits o restaurats
No aplica, donat que els edificis i activitats es desenvolupen en terrenys
urbans.

EN14
5

Dimensió
econòmica

Estratègies i accions implantades i planificades per
a la gestió d’impactes sobre la biodiversitat
No aplica, donat que els edificis i activitats es desenvolupen en terrenys
urbans.urbans.

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social
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1

Estratègia
i anàlisi

EMISSIONS, VESSAMENTS I RESIDUS

2

Perfil de
l’Organització

2017

2018

Per electricitat

3.051.829,165 Kg de CO2 eq

Per electricitat

EN16

Per gas

1.148.970,010 Kg de CO2 eq

Per gas

Per aigua

51.011,968 Kg de CO2 eq

Per aigua

48.553,408 Kg de CO2 eq

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos
d’efecte hivernacle, en pes

Per paper

114.388,000 Kg de CO2 eq

Per paper

260.400 Kg de CO2 eq

No aplica, donat que els edificis i activitats es desenvolupen en terrenys
urbans.

Total d’emissions de CO2:
4.366.199,143 Kg de CO2 eq (4.366,2 tones de CO2)

3.076.563,49 Kg de CO2 eq
1.144.228,781 Kg de CO2 eq

Total d’emissions de CO2:
4.529.745,679 Kg de CO2 eq (4.529,7 tones de CO2)

Total d’emissions de CO2: 4.529.745,679 Kg de CO2 eq (4.529,7 tones de CO2)

2013

3

Paràmetres
de la memòria

Per electricitat

3.123.454,565 Kg de CO2 eq

Per gas

1 .251.265,478 Kg de CO2 eq

Per aigua

52.242,824 Kg de CO2 eq

Per paper

105.246 ,000 Kg de CO2 eq

Total d’emissions de CO2: 4.532.208,867 Kg de CO2 eq (4.532,2 tones de CO2)

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte hivernacle, en pes
Veure l’indicador EN16.

2014
Per electricitat

2.944.333,315 Kg de CO2 eq

Per gas

1.084.104,806 Kg de CO2 eq

Per aigua

51.103,376 Kg de CO2 eq

Per paper

111.668,400 Kg de CO2 eq

Total d’emissions de CO2: 4.191.209,897 Kg de CO2 eq (4.191,2 tones de CO2)
Dimensió
econòmica

EN17

2015
Per electricitat

2.905.589,225 Kg de CO2 eq

Per gas

1.007.470,800 Kg de CO2 eq

Per aigua

49.188,536 Kg de CO2 eq

Per paper

120.204,000 Kg de CO2 eq

EN18
Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i les
reduccions assolides
Al indicador EN16 s’han descrit les millores en
l’eficiència energètica per reduir el consum indirecte
d’energia i les emissions de CO2, i es constata una
reducció al 2018 del 6,6% respecte el 2013.

Per altra part, en el l’àrea de Serveis General i pel que
fa a la neteja, s’estan utilitzant mopes de microfibra
aconseguint la disminució dels residus i el consum
d’aigua, fet que implica un estalvi de 200.000 litres
d’aigua a l’any; evitant, tanmateix, la contaminació per
Pel que fa a la reducció del consum d’aigua a les
productes químics dissolts a l’aigua (lleixius, amonis...)
zones enjardinades, s’ha optimitzat el consum amb
reductors de cabal dels regs.

Total d’emissions de CO2: 4.532.208,867 Kg de CO2 eq (4.532,2 tones de CO2)

6

7

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

EN19

2016
Per electricitat

2. 937.841,830 Kg de CO2 eq

Per gas

1. 101.706,906 Kg de CO2 eq

Per aigua

50.168,020 Kg de CO2 eq

Per paper

114.388,000 Kg de CO2 eq

Total d’emissions de CO2: 4.532.208,867 Kg de CO2 eq (4.204,1 tones de CO2)
130

Emissions de substàncies destructores de la capa ozó, en pes
Als indicadors EN16 es descriuen les emissions de
substàncies destructores de la capa ozó per evitar
l’efecte hivernacle.
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Estratègia
i anàlisi

Altres residus

EN20

Es detalla:

NO, SO i altres emissions significatives a l’aire per
tipus i pes

2

Perfil de
l’Organització

No podem mesurar les emissions de NO i SO originades pel gas natural.

EN21
3

Paràmetres
de la memòria

Abocament total d’aigües residuals, segons la seva
naturalesa i destinació
L’abocament que es realitza equival al consum que es buida al clavegueram
de la ciutat.

4

5

EN22

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Pes total de residus gestionats, segons tipus
i mètode de tractament

Dimensió
econòmica

Se segreguen en origen els residus en envasos adequats de: paper, vidre,
tòners, cartró, matèria orgànica i envasos lleugers, d’acord al procediment
de “gestió de residus”; els de tipus grups III (biològics) i IV (citostàtics) es
recullen 2 cops per setmana, i quinzenalment els residus químics. Tanmateix,
es recorda que la despesa en tòners ha estat de 0.

2015

2017

Residus alimentaris (olis)

1950 Lt

Residus alimentaris (olis)

Runa

72,69Tn

Runa

Ferralla

3,93 Tn

Jardins

7,62 Tn

Jardins

9,70 Tn

Altres residus (pintura i vernis)

0,05 Tn

Altres residus (pintura i vernis)

0,55 Tn

2016

1240 Lt
55,59 Tn

2018

Residus alimentaris (olis)
Runa

1720 Lt
60,18 Tn

Ferralla

4,26 Tn

Jardins

6,17 Tn

Altres residus (pintura i vernis)

0,23 Tn

Residus alimentaris (olis)
(descens del 22% respecte al 2017)

960 Lt

Runa
77,06 Tn
(augment del 4% del respecte al 2017)
Jardins
11,96 Tn
(augment d’un 57% del respecte al 2017)

EN23
Nombre total i volum dels vessaments accidentals més significatius
A l 2018 no s’ha produït cap vessament accidental.

6

Dimensió
ambiental

Residus GI i GII

Residus GIII i GIV

Es constata una recollida mensual
i acumulada anual dels residus GI i
GII al voltant del 8% (les dades són en
tones) amb una generació de residus
GI i GII superior a l’any anterior.

Es constata un augment mensual
i acumulat anual dels residus més
crítics i perillosos, al voltant del 5%.

EN24

2013: 267.049 Kg/litres

Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que
es consideren perillosos segons la classificació del Conveni de
Basilea, annexos I, II, III i VIII i percentatge de residus transportats
internacionalment

2014: 264.299 Kg/litres
2015: 244.570 Kg/litres

7

Dimensió
social

2016: 654,36 tones

2016: 259.527 Kg/litres

2017: 648,12 tones

2017: 280.777 Kg/litres

2018: 703,23 tones

2018: 286,160 Kg/litres

132

A l’indicador EN22 s’han descrit els residus perillosos,
segons tipus i mètode de tractament.
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Estratègia
i anàlisi

EN25

2

Perfil de
l’Organització

Identificació, grandària, estat de protecció i valor
de biodiversitat de recursos hídrics i hàbitats
relacionats, afectats significativament per
abocaments d’aigua i aigües de vessament de
l’organització informant
No hi ha impactes significatius sobre la biodiversitat dels recursos hídrics i
hàbitats relacionats.

3

Paràmetres
de la memòria

4

EN28
Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries per
incompliment de la normativa ambiental
La FPHAG no ha rebut sancions per incompliment de
la normativa ambiental

EN29
PRODUCTES I SERVEIS

EN26
Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

COMPLIMENT NORMATIU

Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels
productes i serveis, i grau de reducció d’aquest
impacte

Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres béns
i materials utilitzats per a les activitats de l’organització, així com del
transport de personal
L’activitat realitzada a la FPHAG no requereix de
transport significatiu, excepte l’impacte que generin els
desplaçaments privats dels treballadors i proveïdors.
•

La FPHAG, com hospital general de referència, utilitza racional i
responsablement els recursos naturals, les energies i emissions contaminants,
el consum d’aigua i la gestió dels residus, tal i com es descriu als indicadors
EN7 i EN18. Pel que fa les comunicacions de màrqueting, veure el punt PR6.

5

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Aparcaments de la FPHAG: existeixen dos espais
d’aparcament amb capacitat per 400 entre

EN27

Aquest indicador no aplica a l’activitat donat que no es comercialitzen
productes envasats.

Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals
Les despeses i inversions ambientals al 2018 s’han •
centrat en actualitzar el Procés de Residus millorant
la recollida selectiva d’envasos i reclasificació formol,
•
amb un total de 17.400 (8.500 euros al 2017).

•

Dimensió
social

Moll de càrrega: moviment aproximat de 20
vehicles diaris.

EN30

Les mesures que em aplicat son:

7

•

GENERAL

Percentatge de productes venuts, i els seus materials
d’embalatge, que són recuperats al final de la seva
vida útil, per categories de productes

6

personal i usuaris, amb un moviment diari
aproximat de 1000 vehicles.

134

Actualització i renovació de la cartelleria del
Procés de Residus

•

Implementar la recollida selectiva d’envasos al
menjador laboral (cost aproximat 800€)
Reclasificació formol a Citotòcix (cost aproximat
6.600€)
Millora del sistema de recollida d’envasos
contaminats (cost aproximant 10.000€)
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Estratègia
i anàlisi

7.
2

Dimensió
social

Perfil de
l’Organització

7.1

3

4

5

Pràctiques laborals i treball digne

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

Paràmetres
de la memòria

OCUPACIÓ / TREBALL
LA1. Desglossament del col·lectiu de treballadors
per tipus d’ocupació, per contracte i per
regió

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

LA2. Nombre total d’empleats i taxa de noves
contractacions i rotació mitja d’empleats,
desglossats per grup d’edat, sexe i regió
LA3. Beneficis socials per als empleats amb
jornada completa, que no s’ofereixen als
empleats temporals o de mitja jornada,
desglossat per activitat principal

Dimensió
econòmica

LA15. Nivells de reincorporació a la feina i de
retenció desprès de la baixa per maternitat
o paternitat, desglossat per sexe
RELACIONS EMPRESA / TREBALLADORS

6

LA4. Percentatge d’empleats coberts per un
conveni col·lectiu.

Dimensió
ambiental

LA5. Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a
canvis organitzatius, incloent si aquestes
notificacions són especificades en els
convenis col·lectius.

7

Dimensió
social

136

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

LA6. Percentatge del total de
treballadors que està representat
en comitès de salut i seguretat
conjunts de direcció-empleats,
establerts per ajudar a controlar
i assessorar sobre programes de
salut i seguretat en el treball.

LA10. Terme mitjà d’hores de formació a
l’any per empleat, desglossat per
categoria d’empleat.

LA7. Taxes d’absentisme, malalties
professionals, dies perduts i
nombre de víctimes mortals
relacionades amb el treball per
regió i per sexe.
•

Absentisme laboral

•

Taxa d’accidents laborals

•

Taxa de malalties professionals

•

Dies perduts

LA8. Programes d’educació, formació,
assessorament, prevenció i
control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies
o als membres de la comunitat en
relació amb malalties greus.

LA11. Programes de gestió d’habilitats i
de formació continua que fomentin
l’empleabilitat dels treballadors
i que els recolzin en la gestió
del final de les seves carreres
professionals.
•

Conciliació laboral i familiar

LA12. Percentatge d’empleats
que reben avaluacions
regulars de l’acompliment i de
desenvolupament professional
desglossat per sexe.
•

Promoció laboral

DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

LA13. Composició dels òrgans de govern
corporatiu i plantilla, desglossat
per sexe, grup d’edat, pertinença
a minories i altres indicadors de
• Seguretat dels treballadors: l’enquesdiversitat.
ta de “Risc Psicosocial”

•

La CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 com
a garantia per assegurar un sistema
de gestió de la qualitat i la seguretat

LA9. Assumptes de salut i seguretat
coberts en acords formals amb
sindicats.

IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ ENTRE DONES I
HOMES
LA14. Relació entre el salari base
dels homes pel que fa al de les
dones, desglossat per categoria
professional.
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Estratègia
i anàlisi

7.
2

Dimensió
social

Perfil de
l’Organització

7.2

3

(continuació)

Paràmetres
de la memòria

Drets humans

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS
PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I PROVEÏMENT

4

5

HR1. Percentatge i nombre total d’acords
d’inversió significatius que incloguin
clàusules de drets humans o que hagin
estat objecte d’anàlisi en matèria de drets
humans.

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

HR2. Percentatge dels principals distribuïdors
i contractistes que han estat objecte
d’anàlisi en matèria de drets humans, i
mesures adoptades com a conseqüència.

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

HR3. Total d’hores de formació dels empleats
sobre polítiques i procediments relacionats
amb aquells aspectes dels drets humans
rellevants per a les seves activitats,
incloent el percentatge d’empleats formats.

138

LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS
HR5. Operacions i proveïdors significatius identificats en
els quals el dret a llibertat d’associació i d’acollir-se
a convenis col·lectius pugui ser violat o pugui córrer
importants riscos, i mesures adoptades per recolzar
aquests drets.
EXPLOTACIÓ INFANTIL
HR6. Operacions i proveïdors significatius identificats
que comporten un risc significatiu d’incidents
d’explotació infantil, i mesures adoptades per
contribuir a l’abolició efectiva de l’explotació infantil.
TREBALLS FORÇATS
HR7. Operacions i proveïdors significatius identificats
com de risc significatiu de ser origen d’episodis de
treball forçat o obligatori, i les mesures adoptades
per contribuir a l’eliminació de totes les formes de
treball forçat o obligatori.
AVALUACIÓ
HR10. Percentatge i nombre total d’operacions que han
estat objecte de revisions o avaluacions d’impactes
en matèria de drets humans

NO DISCRIMINACIÓ

MESURES CORRECTIVES

HR4. Nombre total d’incidents de discriminació i
mesures adoptades.

HR11. Nombre de queixes relacionades amb els drets
humans que han estat presentades, tractades
i resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris
formals.
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7.
2

(continuació)

Dimensió
social

Perfil de
l’Organització

7.3

Societat

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT

3

Paràmetres
de la memòria

PREVENCIÓ DE MALALTIES I PROMOCIÓ DE LA
SALUT PÚBLICA
COMUNITATS LOCALS

4

5

SO1. Percentatge d’operacions on s’han
implantat programes de desenvolupament,
avaluacions d’impactes i participació de la
comunitat local.

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

•
•
•
•
•
•

Dimensió
econòmica

•

Cribratge del càncer de mama
Cribratge del càncer de còlon
Deshabituació tabàquica
Contribució a la comunitat
Altres entitats col·laboradores
El VOLUNTARIAT: associació de Voluntaris per a
l’Hospital
Activitats pedagògiques d’impacte social i
educatiu

6

SO9. Operacions amb impactes negatius
significatius possibles o reals en les
comunitats locals.

Dimensió
ambiental

S10. Mesures de prevenció i mitigació
implantades en operacions amb impactes
negatius significatius possibles o reals en
les comunitats locals.

7

Dimensió
social
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CORRUPCIÓ
S02. Percentatge i nombre total d’unitats de
negoci analitzades pel que fa a riscos
relacionats amb la corrupció.
•

Política anticorrupció

•

Política de transparència

S03. Percentatge d’empleats formats en les
polítiques i procediments anticorrupció de
l’organització.
S04. Mesures preses en resposta a incidents de
corrupció
POLÍTICA PÚBLICA
S05. Posició en les polítiques públiques i
participació en el desenvolupament de les
mateixes i d’activitats de “lobbying”.
S06. Valor total de les aportacions financeres i
en espècie a partits polítics o a institucions
relacionades, per països.
COMPORTAMENT DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL
S07. Nombre total d’accions per causes
relacionades amb pràctiques
monopolístiques i contra la lliure
competència, i els seus resultats.
COMPLIMENT NORMATIU
S08. Valor monetari de sancions i multes
significatives i nombre total de sancions no
monetàries derivades de l’incompliment de
les lleis i regulacions.
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7.
2

Dimensió
social

Perfil de
l’Organització

7.4

3

(continuació)

Responsabilitat sobre els productes

Paràmetres
de la memòria

PR6. Programes de compliment de les lleis...
COMPROMÍS AMB ELS USUARIS I PACIENTS
Accessibilitat dels usuaris, pacients i ciutadans

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT
PR1. Fases del cicle de vida dels productes i
serveis...
PR2. Nombre total d’incidents derivats...

5

6

7

Dimensió
econòmica

•

Màrqueting social responsable

•

Màrqueting social responsable: resultats

PR7. Nombre total d’incidents...

PRIVADESA DEL CLIENT
PR8. Nombre total de reclamacions degudament
fonamentades en relació amb el respecte a
la privadesa i la fugida de dades personals
de clients.

ETIQUETATGE DE PRODUCTES I SERVEIS
PR3. Tipus d’informació sobre els productes...

COMPLIMENT NORMATIU

PR4. Nombre total d’incompliments...

PR9. Cost d’aquelles multes significatives...

PR5. Pràctiques pel que fa a la satisfacció del
client, incloent els resultats dels estudis de
satisfacció del client.

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

COMUNICACIONS DE MÀRQUETING

142

•

Enquestes de satisfacció

•

Queixes i agraïments
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COMPROMÍS AMB LES PERSONES

7.1

Durant el 2018, la FPHAG ha realitzat els següents objectius i activitats:

Pràctiques laborals i treball digne

2

Perfil de
l’Organització

COMPROMÍS AMB LES PERSONES
Les relacions laborals, des del punt de vista de la FPHAG, es basa en el
respecte i la igualtat d’oportunitats en un espai de treball saludable i
segur, amb una comunicació fluïda i promovent el desenvolupament
professional dels treballadors del centre.

3

4

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

La naturalesa de la FPHAG, com entitat de dret privat amb personalitat
jurídica pròpia, s’ajusten al dret privat i, per tant, es constata:
•

El caràcter laboral i d’estabilitat en l’ocupació dels treballadors

•

L’existència de processos i procediments de planificació dels recursos
humans i de la incentivació, eines de promoció i desenvolupament amb
la carrera professional i la retribució per direcció d’objectius (DPO)

•

•

5

Dimensió
econòmica

•

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social
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Els criteris de transparència, igualtat d’oportunitats i publicitat en
l’ocupació de places, amb la integració dels professionals discapacitats,
sent la web i la premsa els canals de difusió en les convocatòries de les
places indefinides; per altra part, tant les borses de treball, com el Servei
Català d’Ocupació, o els
convenis amb centres
docents són els canals
per les places eventuals.
Les competències professionals són l’eix
de la selecció dels
professionals amb la
participació del Comitè
d’empresa
en
les
mateixes .
La Direcció de Persones
lidera els processos i
els procediments del
centre per aconseguir
comunicar,
motivar,
implicar i desenvolupar
la millora en les
competències i amb
l’aplicació de la millora
contínua.

“Les relacions
laborals es basa
en el respecte
i la igualtat
d’oportunitats
en un espai de
treball saludable
i segur amb una
comunicació
fluïda”

OBJECTIUS
•

Implementar la ISO 9001:2008 al Servei de •
Diagnòstic per la Imatge i a la Direcció de Persones.

•

Preparar el projecte de convocatòries per al 2016
– 2017.
•

•

Millorar cap a plataformes “online” la formació •
del personal.

•

Avaluar i proposar accions de millora a l’enquesta
d’avaluació de riscos psicosocials (ISTAS).

Implantar l’avaluació 360º als comandaments del
centre, per estendre-la al 2016 i 2017 a la resta
del personal.
Millorar la comunicació interna.
Mantenir i augmentar les activitat del projecte de
“Hospital sense fum”, tant pels usuaris com per
als treballadors.

ACTIVITATS
Prevenció de riscos laborals
Amb motiu de la Setmana sense Fum, del 25 al 31 de
maig, l’Hospital va organitzar activitats per incentivar
una vida lliure del fum de tabac, com ara concursos
de fotografia i històries d’exfumadors, participació en
una tertúlia radiofònica, o la instal·lació d’una taula
informativa a l’entrada principal de l’Hospital per fer
carboximetries i espirometries.
Fruit de l’esforç i sensibilització per part de tots els
representants de la Fundació, el consum de tabac
entre els professionals de l’Hospital ha anat disminuint
de forma progressiva. El resultat de l’última enquesta
de prevalença del consum de tabac al centre,
realitzada el 2017, mostra que actualment l’11,9%
dels professionals són fumadors, amb un important
descens respecte a l’enquesta anterior (26,3% el
2013).
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OCUPACIÓ / TREBALL

ACTIVITATS
Olimpíada solidària BCN Salut Games

2

Perfil de
l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

L’Hospital General de Granollers ha participat en la primera edició dels BCN
Salut Games, una olimpíada solidària que promou la vida saludable i el team
building. Durant el mes d’abril, 22 equips van competir en partits de futbol,
de bàsquet 3x3, pàdel, running, bitlles i una gimcana urbana. L’Hospital, amb
90 professionals inscrits, va obtenir la quarta posició a la classificació general
i va rebre una medalla com a centre campió de l’Esperit Esportiu (entitat
amb més participants). L’import d’inscripció s’ha destinat a una causa social;
en el cas de l’Hospital, al projecte “Omplir de somriures l’Hospital” amb
Pallapupas. En total, es van recaptar 5.250 euros que van destinar-se a 13
accions socials.

LA1.
Desglossament del col·lectiu de treballadors per sexe, edat i contracte
laboral
PROFESSIONALS

Dones 76,22%

1.582

Homes 23,78%

Edat mitjana: 44 anys
Antiguitat mitjana: 15 anys

Enquesta de clima laboral

6

Pel que fa a l’avaluació del clima laboral, a l’any 2016 es va
fer una enquesta de clima laboral en la qual hi participaren el
44% de la plantilla, que respongué un qüestionari online de
vida professional (QVP-35).

Dimensió
ambiental

Es constituïren grups de treball específics per establir
el pla d’acció que donés resposta a les línies de millora
detectades en els resultats durant el Pla Estratègic 2018
– 2022.
A l’enquesta realitzada al 2018 hi participà un 30% de la
plantilla amb una mitjana de satisfacció de 7 (al 2016 fou
de 6,8).

7

Dimensió
social

146

PLANTILLA PER CONTRACTE
LABORAL I SEXE
TIPUS DE CONTRACTE

Per gènere

2018

2017

2016

2015

2014

Dones

Homes

Total

Total

Total

Total

Total

Temporal

419

136

555

593

575

584

550

Indefinit

911

279

1190

1129

1165

1097

1108

Indefinit a temps complert

683

210

893

780

800

762

755

Indefinit a temps parcial

228

69

297

349

365

335

353

Total

1330

415

1745

1722

1740

1681

1658
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Perfil de
l’Organització

LA2.

LA15.

Nombre total d’empleats i taxa de noves
contractacions i rotació mitja d’empleats,
desglossats per grup d’edat, sexe i regió

Nivells de reincorporació a la feina i de retenció desprès de la baixa per
maternitat o paternitat, desglossat per sexe

NOVES
INCORPORACIONS

3

Paràmetres
de la memòria

4

Dones

Homes

Total

Paternitat

1

12

13

Maternitat

38

0

38

TIPUS DE PERMÍS al 2015

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

%

Incorporacions al 2014

71

46

117

Incorporacions al 2015

104

51

155

+ 32%

Paternitat

1

11

12

Incorporacions al 2016

156

64

220

+ 42%

Maternitat

48

0

48

Incorporacions al 2017

167

60

227

+ 3%

TIPUS DE PERMÍS al 2016

Dones

Homes

Total

Incorporacions al 2018

171

60

231

+ 2%

Paternitat

0

9

9

Maternitat

43

1

44

TIPUS DE PERMÍS al 2017

Dones

Homes

Total

Paternitat

0

9

9

Maternitat

42

1

43

TIPUS DE PERMÍS al 2018

Dones

Homes

Total

Paternitat

1

8

9

Maternitat

51

1

52

S’aprecia un augment en el nombre d’incorporacions si bé en una clara
desacceleració als darrers anys, associat a la crisi que pateix el sector sanitari.

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

TIPUS DE PERMÍS al 2014

LA3.
Beneficis socials per als empleats amb jornada
completa, que no s’ofereixen als empleats temporals
o de mitja jornada, desglossat per activitat principal

El 92.30 % de persones que han sol·licitat una baixa
per maternitat o paternitat s’han reincorporat a la
feina després de la baixa.

La FPHAG ofereix els següents beneficis socials al conjunt de la plantilla:

5

Dimensió
econòmica

1. Subvenció ajut manutenció
2. Complement per incapacitat temporal, accident de treball, maternitat,
paternitat i risc de l’embaràs

RELACIONS EMPRESA / TREBALLADORS

3. Ajut fill discapacitat
4. Metge al lloc de treball (unitat de salut laboral)

LA4.

5. Aparcament per als treballadors/es

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

6. Premi fidelització (1 mes vacances al fer 25 anys d’antiguitat)

Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu
El conveni col·lectiu de treball és el de la Xarxa
d’hospitals d’utilitat pública (XHUP) per al 100% de
treballadors en plantilla.
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Perfil de
l’Organització

LA5.

LA7.

Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis
organitzatius, incloent si aquestes notificacions són
especificades en els convenis col·lectius

Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de
víctimes mortals relacionades amb el treball per regió i per sexe

Per aquests períodes se segueix l’article 76 del Conveni col·lectiu de treball
dels hospitals de la XHUP, tant pel mes estipulat de preavís per informar de
canvis relatius a aspectes organitzatius, com dels 7 dies en treballadors que
tenen contractes a temps parcial.

3

Paràmetres
de la memòria

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL
La salut i la seguretat en el lloc de treball significa per al centre un dels
processos principals per a la seva responsabilitat social, tant pel que fa a:
1. Programes de salut i seguretat en el lloc de treball

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Els procediments per al registre i la comunicació esment del procediment d’accidents i actuació en cas
d’accidents laborals es realitza a través del procediment de punxades o esquitxades amb fluids biològics.
i circuit de declaració “en línia” de la FPHAG; fent

ABSENTISME LABORAL

5

6

Dimensió
ambiental

2015: 3,80 %
2016: 4,64 %

Dimensió
social

Dones

25.595

Homes

2.627

Total

28.222

2017: 4,48 %
2018: 5,04 %

2. Malalties professionals i l’absentisme
3. Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de
riscos

TAXA D’ACCIDENTS LABORALS

4. Acords formals sobre salut i seguretat coberts (13 procediments vigents)

LA6.
Percentatge del total de treballadors que està
representat en comitès de salut i seguretat conjunts
de direcció-empleats, establerts per ajudar a
controlar i assessorar sobre programes de salut i
seguretat en el treball
El centre disposa del Comitè de Seguretat i Salut format pels Delegats de
Prevenció i els Delegats designats per la Direcció. El comitè està constituït
per 10 membres (3 dones i 7 homes) distribuïts de la següent forma:

7

2018

2014: 4,40 %

5. Enquestes de:
a. Clima laboral
b. Risc psicosocial
Dimensió
econòmica

DIES PERDUTS

•

Delegats de prevenció: 5 membres

•

Representants de la direcció: 5 membres

150

2015

Dones

Homes

Total

Amb baixa

55

8

63

Sense baixa

157

28

185

Total

212

36

248

2016

Dones

Homes

Total

Amb baixa

65

10

63

Sense baixa

166

33

185

Total

231

43

274

2017

Dones

Homes

Total

Amb baixa

57

14

71

Sense baixa

159

25

184

Total

216

39

255

2018

Dones

Homes

Total

Amb baixa

44

8

52

Sense baixa

147

25

172

Total

191

33

224

TAXA DE MALALTIES PROFESSIONALS
•
•

La taxa ha estat del 0%
Cap víctima mortal
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LA8.

2

Perfil de
l’Organització

Programes d’educació, formació, assessorament,
prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres de la
comunitat en relació amb malalties greus
•
•

3

4

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Campanya de control del tabaquisme: anualment per als treballadors,
usuaris i pacients al programa específic de deshabituació tabàquica
Campanyes de vacunació: anualment per als treballadors, tant en grip
com amb la resta de vacunes als exàmens de salut periòdics

•

Programa d’educació per a la salut: anualment a treballadors, usuaris i
pacients per al control del tabaquisme

•

Formació en prevenció de riscos laborals: anualment a treballadors en
el pla de formació anual de prevenció de riscos laborals

•

Campanya sobre igualtat i violència de gènere: taula informativa,
xerrades, tallers pràctics

•

Campanya anual sobre la higiene de mans: amb el lideratge d’un equip
d’auxiliars d’infermeria que avaluen i fan pedagogia sobre la necessitat
de la higiene de mans.

JORNADES
Portes obertes per a nous residents

5

6

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

El 16 de març va tenir
lloc la jornada de portes
obertes per a nous
residents. En aquesta
sessió, que se celebra per
quart any consecutiu, els
futurs especialistes van
rebre informació sobre
la formació sanitària especialitzada que es fa a la
Fundació i van visi-tar les
diferents unitats docents.

SEGURETAT DELS TREBALLADORS: L’ENQUESTA DE “RISC PSICOSOCIAL”
A partir de l’enquesta de RISC PSICOSOCIAL realitzada
al 2015 es va constituir amb els delegats de prevenció
dels sindicats i la direcció, diferents grups de treball i
grups focals per avaluar els resultats de la mateixa, tot
liderat des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals,
per tal de cercar i implementar distintes accions de millora, per implementar entre el 2016 - 2017.
Durant els darrers anys s’implementaren diverses accions de millora, realitzant durant el 2018 una nova
enquesta que mostrà uns resultats amb una mitjana
de 7. (Veure figura següent).

b. Equilibri personal i sintonia de relació, per
aprofundir en els aspectes de l’equilibri personal i conductual per obtenir sintonia de relació.
c. Emocions i sentiments, per tal d’aportar informació clara i practica per afavorir la salut,
treballant tècniques que permetin respondre
emocionalment d’una manera més adaptativa front situacions personals i professionals.
d. I, estem determinats o podem influir?, per
consolidar els continguts adquirits, aprofundir en capacitats com l’epigenètica.

AUDITORIA 2018 de SPRL: activitats fetes,
indicadors...

Activitats fetes al 2018 sobre les accions de
millora de l’enquesta de risc psicosocial:
1. El desenvolupament d’un programa de formació
en lideratge per als comandaments de l’hospital
i el desenvolupament del programa d’avaluació
360º per a directius i comandaments intermedis
en què després de l’autoavaluació i posterior avaluació de superiors companys i col·laboradors es
realitza un feedback de l’avaluació i es desenvolupen plans d’acció amb l’objectiu de millorar la
qualitat del lideratge.

Durant l’any 2018 s’ha realitzat l’auditoria legal
del sistema de gestió de la prevenció, abastant les
disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del
treball, que es realitza de manera bianual. De les
àrees auditades, es detecta un incompliment en la
sectorització contra incendis, no detectant-se cap
incompliment en la resta d’àrees auditades.

Vacunació de la grip
Pel que fa a la vacunació contra la grip, el Servei de
Prevenció col·labora en un registre de vacunació de
personal sanitari a Catalunya en el qual participen
prop de 60 centres sanitaris, amb un índex mitjà de
vacunació del 28.05%. El percentatge de vacunacions
a la Fundació ha augmentat al 2018 al 30.4%.

2. També amb l’objectiu de millorar el benestar
emocional de les persones de la institució, es realitzat un itinerari formatiu en aquest àmbit. Els
cursos que s’inclouen són:
a. Gestió de les emocions i mapa del comportament, l’objectiu és millorar la capacitat individual per gestionar la vida personal i professional, saber identificar l’estil de pensament i
facilitar eines i estratègies per al canvi.

7

Dimensió
social

152

153
Direcció de Qualitat i Planificació. Àrea de Comunicació. Direcció general. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2018. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª.

1

Estratègia
i anàlisi

LA CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 COM A GARANTIA PER
ASSEGURAR UN SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT I LA
SEGURETAT

LA9.
Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats

2

3

4

5

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
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d’interès

Dimensió
econòmica

DESPLEGAMENT DE LA NORMA ISO 9001:2015 DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
ALS EQUIPS I DIRECCIONS DEL CENTRE

L’any 2013 l’Hospital General de Granollers va endegar la implementació
d’un sistema de gestió de la qualitat, una decisió estratègica coincidint amb
el Pla estratègic 2013-2017, per millorar l’acompliment dels processos,
la sostenibilitat i l’assoliment dels resultats. Durant l’any 2017, ja en el
marc del nou Pla estratègic 2018-2022, l’organització s’ha actualitzat en la
nova norma ISO 9001:2015, que planteja com a grans reptes orientar-se
plenament als processos dels equips, afrontar els riscos i les oportunitats
inherents al treball assistencial i oferir uns serveis de qualitat d’acord amb
les expectatives i requisits dels usuaris, pacients i ciutadans. La voluntat del
centre és estendre aquestes certificacions a nous equips per tal d’anar teixint
una xarxa certificada d’excel·lència a tota l’organització i proporcionar a tots
els grups d’interès uns bons estàndards de qualitat assistencial, satisfacció i
òptima atenció sanitària.

1. Procediment de vigilància bàsica de la salut

9. Procediment d’actuació per a la protecció dels
treballadors front la grip A

2. Procediment per la vigilància de la salut de treballadors afectats per radiacions ionitzants
3. Procediment de vacunació per personal sanitari
4. Procediment de gestió de treballadors amb discapacitats laborals de causa mèdica
5. Procediment d’avaluació bàsica de riscos psicosocials
6. Procediment per la vigilància de la salut de treballadors amb manipulació de citostàtics

•

Laboratori Clínic

•

Anatomia Patològica

•

Farmàcia

•

Diagnòstic per la Imatge

Direcció de Persones

En procés de certificació:

Dimensió
social

11. Procediment de vigilància de la salut per treballadors en horari nocturn
12. Procediment de gestió de la mobilitat laboral per
causa mèdica
13. Procediment de riscos biològics no parenterals
(tuberculosi)

7. Procediment de protecció per treballadores embarassades

•

Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

LA10.
Terme mitjà d’hores de formació a l’any per empleat
Terme mitjà d’hores per empleat:
2014

2015

2016

2017

2018

15,40

25,48

23,74

26,92

25,09

Els resultats de les activitats formatives s’ha distribuït en:

Persones inscrites

7

10. Procediment de vigilància de la salut de treballadors exposats a riscos d’origen químic

Els serveis certificats:

•

6

8. Procediment d’actuació en cas de situacions de
violència en el personal sanitari

Els equips ISO

Les direccions certificades:

Dimensió
ambiental

S’han desenvolupat i consensuat els següents procediments:

154

2014

2015

2016

2017

2018

2021

3028

4995

5687

6679
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LA11.

LA12.

Programes de gestió d’habilitats i de formació
continua que fomentin l’empleabilitat dels
treballadors i que els recolzin en la gestió del final de
les seves carreres professionals

Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l’acompliment i
de desenvolupament professional desglossat per sexe

Els programes de formació continuada s’orienten a la formació interna per a
millorar les competències al lloc de treball, amb 20 hores de formació obligatòria anuals dins de la seva jornada laboral.
Les línies estratègiques de formació:

3

Paràmetres
de la memòria

3. Comunicació.

PROMOCIÓ LABORAL

4. TICs.

La FPHAG vetlla per disposar de:

5. Formació assistencial en processos de referència.

1. Política de promoció laboral, basada en la
promoció laboral vertical i horitzontal

6. Gestió de recursos.
7. Confidencialitat i legislació sanitària.

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

8. Prevenció de riscos laborals
9. Qualitat i recerca.

CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
•

5

6

7

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

Fins el 2010 el 100% dels treballadors rebien avalua- Anualment, es realitzaren al 2018:
cions anuals de l’acompliment amb el model de Direc- • Avaluacions 360º des del nivell de Direcció general
ció per Objectius (DPO), si bé des d’aquell fins el 2017
fins a comandaments en la categoria Cap d’Unitat
inclòs i arrel d’un pacte amb els sindicats, aquestes
Total de professionals: 68
retribucions es van deixar de percebre.
– 65% dones

La FPHAG disposa de permisos individuals de formació (Fundació
Tripartita) per a cada professional perquè pugui realitzar una formació
oficial, prèvia autorització de l’empresa; així com d’excedències
voluntàries per raons de conciliació de la vida personal, familiar i laboral,
inclòs el dret d’assistència a curs de formació
institucional.

•

Ja des del 2011 amb els resultats de l’enquesta
Participa es destacaven, fins l’actualitat com
a factors valorats positivament, la satisfacció,
motivació i vinculació dels professionals,
l’adequació de la tasca amb funcions definides
i d’autonomia, el reconeixement rebut dels
companys i comandaments i les mesures de
conciliació laboral i polítiques d’igualtat.

•

Un dels aspectes clau dels objectius institucionals anuals és el de
l’adequació del treball, per tal d’avaluar i adequar la distribució del
treball, la flexibilització i la conciliació dels professionals.

•

Així, s’han promogut xerrades sobre el tema en distints fòrums

156

2. Procediments de promoció vertical
a. Ascens en l’organigrama dels professionals

–
•

35% homes

Als equips certificats en la norma ISO 9001:2015,
s’avaluaren professionals de base (metges,
infermeres, tècnics, administratius).
Total de professionals: 250
–

70% dones

–

30 % homes

3. Procediments de promoció horitzontal:
a. Carrera professional
Així, en el MAPA DE PROCESSOS de la Direcció de Persones, hi ha el procés de DESENVOLUPAR COMPETÈNCIAS, on s’inclou:
•

La gestió del talent

•

La promoció laboral

•

La formació
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DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ ENTRE DONES I HOMES

LA13.

LA14.

Composició dels òrgans de govern corporatiu i
plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat, pertinença
a minories i altres indicadors de diversitat

Relació entre el salari base dels homes pel que fa al de les dones, desglossat
per categoria professional

•

Patronat: 2 (25%) de dones i 6 (75%) d’homes

•

Comitè Directiu: 6 (67%) de dones i 3 (33%) d’homes

CONVENI PER LA INCLUSIÓ LABORAL DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

L’Hospital General de Granollers ha signat un acord amb la Fundació Viver
Bell-lloc, que farà les tasques de manteniment dels espais verds de tot el
recinte hospitalari. La Fundació Viver Bell-lloc és una entitat sense ànim de
lucre que té com a objectiu promoure el creixement personal i la inclusió
social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o amb trastorn
mental sever de la comarca del Vallès Oriental.

El primer Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals
d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concentrats amb el
Servei Català de la Salut, defineix les retribucions i l’estructura salarial corresponents, amb igualtats retributiva de dones i homes.

A la taula salarial del centre que a sota es mostra, per
al 2018, basada en el conveni anterior, es descriu amb
la RAF (Retribució Anual Fixa), que no inclou l’atenció
programada, ni el sistema d’incentivació i promoció
laboral, ni el desenvolupament professional.

GRUP PROFESSIONAL

LLOC DE TREBALL

NIVELL

TOTAL

AS-TGS

FAC. FORM

V

21.963,64

AS-TGS

FAC. FORM

IV

20.372,08

AS-TGS

FAC. FORM

III

18.780,51

AS-TGS

FAC. FORM

II

17.188,94

AS-TGS

FAC. FORM

I

15.915,69

AS-TGM

INF. FORM

II

14.608,64

AS-TGM

INF. FORM

I

13.507,84

AS-TGS

FAC. PLANT.

III

41.456,22

AS-TGS

FAC. PLANT.

II

35.878,21

AS-TGS

FAC. PLANT.

I

27.692,54

AS-TGM

INFERM.

-

27.906,65

AS-TGM

LLEVADORS/ES

-

28.994,97

AS-TFPT

TECN.ESP.S.

II

20.979,59

AS-TFPT

AUX.T.E.S.

I

17.795,67

AS-TFPT

AUX.INF.

I

18.378,68

PAS-TGS

DIVERS

-

31.213,45

PAS-TGM

DIVERS

-

25.220,11

PAS-TFPT

F.ADMINISTR.

II

20.967,58

PAS-TFPT

F.ADMINISTR.

I

18.377,06

PAS-TFPT

F.S. DIVERS

II

20.964,73

PAS-TFPT

F.S. DIVERS

I

18.365,62

AS/PAS

SUB-Portalliteres

-

16.841,65

AS/PAS

SUBALTERN

-

15.619,48

Una de les eines importants que guia la política d’igualtat i no discriminació
és el “Pla d’Igualtat” de la FPHAG.

7

Dimensió
social
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7.2
Drets humans

2

Perfil de
l’Organització

COMPROMÍS AMB ELS DRETS HUMANS
La FPHAG s’ha compromès amb els principis de no discriminació i de
compliment dels drets humans amb els seus treballadors i proveïdors, tot
assegurant el desenvolupament i funcionament dels processos de forma
transparent, equànime i objectivable.

3

4

5

Paràmetres
de la memòria
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La FPHAG promou el respecte i la protecció dels drets humans reconeguts al
seu centre. Els principis deontològics, les normes ètiques i els valors que han
de guiar les interrelacions al centre es descriuen al Codi ètic consultable a la
pàgina web (http://www.fphag.cat/). El Codi ètic recull els següents valors
d’acord amb la missió i el Pla Estratègic institucional:
•

Professionalitat: impulsant el rigor científic en l’assistència, alt grau
d’eficiència en la gestió dels recursos, dels processos i amb una orientació
cap a la millora global en el desenvolupament futur a través de l’acció i la
innovació;

•

Orientació al pacient: amb l’esperit de servei, respecte, col·laboració i
dignitat per a les persones i la societat

•

Compromís dels professionals: amb el respecte i la consideració envers
el professional, però també un alt nivell d’exigència i compromís.

Al centre s’adhereix i vetlla per l’aplicació dels drets dels usuaris, d’acord amb
la “Carta de drets i deures dels ciutadans” (Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya el 24 de juliol de 2001), així com es vetlla per la confidencialitat
dels pacients, el dret a la seva autonomia per escollir els tractaments que se
li proposin i de signar les voluntats anticipades per al final de la seva vida.

Tanmateix, existeixen les comissions i comitès •
que pretenen garantir la salut del pacient i dels
•
professionals del centre, destacant:
•
• Comissió Central de Qualitat
•
• Comissió d’Atenció a l’Usuari

Comitè d’Ètica Assistencial (CEA)
Comitè d’ètica i Investigació Clínica (CEIC)
Comissió de LOPD
Taula Tècnica de Compres

•

Comissió de Farmàcia

•

Comitè de Recursos

•

Comissió de Formació Continuada

•

Comitè d’Inversions

•

Comissió de Seguretat i Salut

•

Comissió d’Obres

PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I PROVEÏMENT

HR1.
Percentatge i nombre total d’acords d’inversió significatius que incloguin
clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de
drets humans
Les normatives emprades per la FPHAG es basa en
la reglamentació i normes en la contractació pública
que es recull a la “Llei de Contractes del Sector Públic” (3/2011, de 14 de novembre), i el Reial decret
1098/01, de 12 d’octubre que desenvolupa aquesta

Llei. D’acord amb la llei es disposa d’un el pla d’igualtat
entre homes i dones per al Plec de Clàusules Administratives per tal de fomentar la igualtat a les empreses
de proveïdores; la normativa s’aplica al 100% dels contractes signats.

HR2.
Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat
objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures adoptades com a
conseqüència

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Anualment, el responsable de Compres i Logística
avalua els proveïdors, s’entrevista amb els més crítics i
elabora informe amb els resultats.
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HR3.

•

Total d’hores de formació dels empleats sobre
polítiques i procediments relacionats amb aquells
aspectes dels drets humans rellevants per a les
seves activitats, incloent el percentatge d’empleats
formats

•

La FPHAG aplica el codi ètic, els codis deontològics de les categories professionals que n’hi ha, la guia d’estil, i la legislació corresponent en els seus processos i procediments; tanmateix, es realitzen activitats formatives referents
als drets humans.
Les activitats formatives desenvolupades al 2015 han versat sobre:
•

Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)

•

Formació en “moodle”

•

Qualitat, Seguretat Assistencial, Processos i Salut Pública

•

Suport vital bàsic

•

Suport vital avançat

•

Prevenció de riscos laborals

•

Autoprotecció d’incendis

•

Implantació i auditories internes d’un sistema de gestió

•

Assolir una representació més equilibrada de la •
plantilla.
Garantir l’absència de criteris discriminatoris en •
l’accés al treball (selecció i reclutament).

Plantejament de noves mesures de flexibilitat.
Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de
sexe.
Fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista a les
nostres comunicacions.

•

Potenciar la formació de les dones per Durant l’any 2018 no es registrà cap incident de discridesenvolupar la carrera professional i poder minació.
accedir a càrrecs de comandament.

•

Procediment que permeti fixar els criteris per a
l’avaluació de l’acompliment dels objectius que
permeten el cobrament de la D.P.O.

LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS

HR5.
Operacions i proveïdors significatius identificats en els quals el dret a llibertat
d’associació i d’acollir-se a convenis col·lectius pugui ser violat o pugui
córrer importants riscos, i mesures adoptades per recolzar aquests drets
Com a tot l’estat, a la FPAHG s’aplica la normativa laboral estatal, amb la qual es garanteix la representativitat, la llibertat sindical, i l’acció i la tutela sindical (Llei
Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical).

Comitè d’empresa canalitza la negociació col·lectiva
realitzant-se eleccions cada 4 anys, sense cap risc de
discriminació per formar-hi part, vetllant pel dret a
l’afiliació i a la representativitat dels treballadors.

NO DISCRIMINACIÓ

EXPLOTACIÓ INFANTIL

HR4.

HR6.

Nombre total d’incidents de discriminació i
mesures adoptades

Operacions i proveïdors significatius identificats que comporten un risc
significatiu d’incidents d’explotació infantil, i mesures adoptades per
contribuir a l’abolició efectiva de l’explotació infantil

La FPHAG relaciona clarament la política de no discriminació amb la d’igualtat d’oportunitats, disposant del Pla d’Igualtat d’Oportunitats, que es pot
consultar a la intranet; en ell s’expressa el compromís amb el desenvolupament de polítiques per afavorir la igualtat de tracte i les oportunitats entre
dones i homes, sense cap mena de discriminació per raó de sexe ni d’altres.

162

Al centre, interna o externament pel que fa als seus va laboral estatal, precisant una edat igual o superior
proveïdors, no s’ha detectat cap risc d’explotació in- als 18 anys per a ser contractat.
fantil d’acord amb la prohibició descrita en la normati-
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TREBALLS FORÇATS

HR7.
2
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Operacions i proveïdors significatius identificats
com de risc significatiu de ser origen d’episodis de
treball forçat o obligatori, i les mesures adoptades per
contribuir a l’eliminació de totes les formes de treball
forçat o obligatori
Com a l’indicador HR7, i per prohibició legal, no hi ha risc de treballs forçats.
A la intranet corporativa es publiquen totes les informacions relatives a les
relacions laborals, taules retributives, calendari laboral global i personalitzat
per a cada treballador, normatives pel que fa a permisos, reduccions i d’altres
temes socials.

7.3
Societat

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
La FPHAG, d’acord amb la missió, visió i valors,
promou i vetlla per a realitzar activitats socialment
responsables, amb la col·laboració d’empreses i
institucions de l’entorn, amb l’objectiu de garantir i
materialitzar el seu compromís amb la societat.

Les línies d’actuació a nivell comunitari de la FPHAG
es basen en oferir uns serveis sanitaris i socials
personalitzats per millorar el benestar de les persones
del Vallès Oriental en qualsevol moment del seu procés
vital, intentant ser un referent comarcal sanitari,
sociosanitari i social.

PREVENCIÓ DE MALALTIES I PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
AVALUACIÓ
Programes especials:

4

5
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HR10.

•

Programa de cribratge del càncer de mama.

•

Programa de cribratge del càncer de còlon i recte.

Percentatge i nombre total d’operacions que han
estat objecte de revisions o avaluacions d’impactes
en matèria de drets humans

•

Unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició del Vallès Oriental.

Amb el mateix arguments dels indicadors anteriors no es dóna cap risc per a
la vulneració dels drets humans; tanmateix, es monitoritza periòdica i anualment tot el procés d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes seguint el
Pla d’igualtat d’Oportunitats.

Cribratge de còlon
El programa garanteix l’avaluació i rea-litza aquelles intervencions
en temes de prevenció del càncer, de diagnòstic precoç i d’atenció
oncològica.
S’inicià a l’octubre de 2015, i la seva implementació durant el 2016, 2017
i 2018 ha obtingut uns resultats ex-cel·lents.

MESURES CORRECTIVES
Taula informativa sobre el càncer de còlon

6

Dimensió
ambiental

HR11.
Nombre de queixes relacionades amb els drets
humans que han estat presentades, tractades i
resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris
formals

Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon, el
divendres 23 de març l’equip de l’Oficina Tècnica
de Cribratge del Vallès Oriental va muntar una taula
informativa a l’entrada de Consultes Externes per
donar informació sobre hàbits saludables, explicant
com funciona el programa de detecció precoç i els
resultats que se n’han obtingut.

No s’han registrat queixes relacionades amb els drets humans.

7

Dimensió
social
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Cribratge de mama

Rialles terapèutiques

El programa garanteix l’avaluació i
realitza aquelles intervencions en
temes de prevenció del càncer,
de diagnòstic precoç i d’atenció
oncològica.

El mes de juliol Pallapupas va iniciar la seva activitat a
l’Hospital General de Granollers. Després d’un període
de prova, els infants i familiars de totes les àrees pediàtriques poden gaudir d’una estada més amigable i distesa. La Infermera Oxígena els ajuda a afrontar la por
o angoixa derivades del seu pas pel centre hospitalari.

Prevenció del melanoma

La incorporació del servei dels pallassos hospitalaris
ha estat possibles gràcies a l’aportació econòmica de
l’associació de comerciants i empreses de serveis Gran
Centre Granollers, juntament amb l’Obra Social “la
Caixa”.

Participem en la campanya
Euromelanoma

3

Paràmetres
de la memòria

4
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La Unitat de Dermatologia de
l’Hospital General de Granollers, va
col·laborar per tercer any consecutiu
amb la campanya Euromelanoma. És
una campanya a escala europea que
té com a objectiu aportar informació
sobre la prevenció, el diagnòstic
precoç i el tractament del càncer
de pell. La campanya s’emmarca en
la Setmana Europea de Prevenció
del Càncer de Pell (11-15 juny),
que té com a epicentre el 13 de juny, dia europeu dedicat a conscienciar
sobre aquesta important malaltia. Els càncers de pell són dels quals més
prevalença tenen, sobretot en països de l’àmbit mediterrani. La campanya va
dirigida a la prevenció primària i secundària del càncer cutani provocat per
l’exposició solar, on incloem: melanoma, carcinoma epidermoide i carconima
basocelular.

9è concurs de fotografia sobre la lactància materna

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Lactància Materna, la Comissió de Lactància de l’Hospital
va organitzar la novena edició del concurs de fotografia, obert a professionals i usuaris, per sensibilitzar els
futurs pares i mares sobre els beneficis de la lactància materna. L’entrega de premis va tenir lloc durant
la cloenda de la II Jornada d’Actualització en Lactància
Materna del Vallès Oriental, que organitza aquesta Comissió. Durant tot el matí es van exposar a la Jornada
les 68 fotografies que s’han presentat.
Els guanyadors han estat:
1r premi: Lluitant per la vida. Autora: Rosa Masllorens
2n premi: Abraçant la felicitat. Autora: Carolina Alfonso
Premi per votació popular: 3 dies. Autora: Carolina
Roman

Higiene de mans

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

La Comissió d’Infeccions de l’Hospital va organitzar, amb motiu del Dia
Mundial de la Higiene de Mans, promogut per la Organització Mundial de la
Salut, una exposició de fotografies amb els professionals del centre.

1r premi

7

Dimensió
social

166

2n premi

Premi per votació popular
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Estratègia
i anàlisi
Donacions

2

3

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Els alumnes del PTT
Auxiliar de vendes,
oficina i atenció al
públic de l’Escola
Vallès de Granollers
han fet una donació de
joguines i material al
Servei de Pediatria amb
els diners recaptats
amb
el
projecte
Emprenedoria Social.
Per la seva part, el
grup editorial Penguin Random House ha fet una donació de llibres infantils i
juvenils per als pacients del Servei de Pediatria.

Jornades de Prevenció de la Salut
2a Jornada sobre salut, alimentació i exercici físic de les Franqueses del
Vallès

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

El 5 i 6 d’octubre va tenir lloc la 2a Jornada de Salut i Alimentació, centrada
en la importància d’evitar el sedentarisme per adquirir hàbits saludables.
L’Hospital General de Granollers forma part de les entitats col·laboradores
i va aportar el coneixement de diversos professionals, que van intervenir en
diferents sessions. La Jornada va finalitzar amb una caminada per tal d’activar
el cos i despertar consciències.

Observatori de Salut

hospitalari, on el Dr. Rafael Lledó els dona la benvinguda a l’entrada principal de Consultes Externes. Durant
La seva missió consisteix en generar iniciatives al vol- la seva visita, Ses Majestats atenen a tots aquells nens
tant de la salut que apropin la FHAG a la societat i que i nenes que vulguin lliurar-los la seva carta personalcontribueixin a millorar el seu benestar mitjançant ment i després hi ha xocolatada per a tothom.
l’educació sanitària i la recerca, amb el suport i participació del teixit social i empresarial de la ciutat i la co- Després del berenar els Reis i els patges van cap al
marca. Els següents objectius estratègics es basen en: Centre Geriàtric per lliurar els regals a la gent gran de
la Residència i a visitar els malalts ingressats. Tot se• Salut pública
guit, van a veure als malalts ingressats per les plantes
• Educació Sanitària
de l’Hospital.
•

Promoure el patrocini per part d’empreses d ela
comarca

•

Realitzar activitats socials i lúdiques

•

Donar suport a la Responsabilitat Social Corporativa

Pel que fa a l’educació sanitària, s’obren les portes de
la FPHAG per a la visita d’escoles de la ciutat de Granollers.

Equip de coordinació de donació de teixits

Pel que fa a les activitats socials i lúdiques, anualment s’organitza la representació dels Pastorets, que
al 2014 L’Hospital va commemorar el trentè aniversari
de la primera representació dels Pastorets de Josep
Maria Folch i Torres amb un documental. Des de 1984
més de 500 persones han participat en les representacions.

L’equip està integrat per 14 professionals,
amb l’objectiu de promoure les
donacions i coordinar i protocol·litzar el
circuit que s’ha de seguir. Per dur a terme
aquesta tasca, l’Hospital col·labora
activament amb l’Organització Catalana
de Trasplantaments. La donació
altruista i voluntària d’òrgans i teixits és
menys coneguda que la d’òrgans però
igual d’important atès que el trasplantament de
còrnies pot tornar la vista a persones que pateixen
ceguesa i alteracions de la vista, el d’ossos pot evitar
amputacions a nens i joves que tenen tumors ossis, el
de pell pot ajudar persones que han patit cremades
greus i el de vàlvules cardíaques pot millorar la
qualitat de vida de persones malaltes del cor amb
limitacions importants en la vida quotidiana.

També cada any, s’organitza la visita dels Reis d’Orient
a l’Hospital. Acompanyats pels patges, arriben després de la cavalcada que fan per l’exterior del recinte

168

II Concurs de decoració nadalenca
Després de la bona rebuda del concurs de guarniment
de Nadal de l’any passat, que va guanyar l’equip de la
3a planta de Consultes Externes, se n’ha celebrat una
nova segona edició. En aquesta ocasió el primer premi
ha estat per a la decoració realitzada per l’equip de la
3a planta de l’Àrea Ambulatòria, amb la seva proposta
“La nostra Fira de Nadal”.
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i anàlisi
Solidaritat amb Alegria Amb Gambo

2

3

4

5

6

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Com a acció de cooperació
Internacional,
l’Hospital
col·labora en l’enviament
de material sanitari al tercer
món i metges voluntaris: es
va enviar material quirúrgic
urgent per donar suport al
projecte Alegria Amb Gambo
del metge Iñaki Alegria.
Alegria és fundador de
l’ONG Alegria Sin Fronteras,
que va néixer fa sis anys
a l’Hospital de Granollers
quan ell n’era resident de
Pediatria. L’Hospital de
Gambo està situat en una
zona rural al sud d’Etiòpia i
ofereix atenció sanitària a la
població més necessitada,
especialment combatent la desnutrició infantil i la mortalitat materna.
Alegria amb Gambo online: s’ha creat un espai per a què els treballadors
de l’Hospital puguin donar un € de la seva nòmina al projecte d’Alegria amb
Gambo.
Projecte Musicànim
Vol acostar la música en la seva dimensió
cultural, social i terapèutica a les persones.
El projecte es va iniciar a l’Hospital en
la Unitat de Cures Pal·liatives realitzant
sessions adreçades a pacients i familiars,
impartides per un musicoterapeuta
professional, amb objectius terapèutics
consensuats I coordinats amb l’equip
assistencial interdisciplinari, orientades a
la millora del benestar físic, psíquic, i a la
preparació al dol.

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Posteriorment s’ha implantat a la Unitat
de Cures Intensives amb l’objectiu
principal de reduir l’estrès, procurant un
entorn més favorable i familiar, una visió
positiva i una connexió del pacient amb la seva realitat sonora. Les sessions
es configuren dins l’entorn assistencial de la unitat planificant la derivació
dels pacients susceptibles de rebre les sessions de musicoteràpia.

COMUNITATS LOCALS

SO1.
Percentatge d’operacions on s’han implantat programes de desenvolupament,
avaluacions d’impactes i participació de la comunitat local
Cribratge del càncer de mama
Els resultats del cribratge de mama comarcal que es realitzà a la FPHAG al 2018
H.
H.
GRANOLLERS MOLLET
Programades

12.530

H.SANT
CELONI

7.917

TOTAL OTC
Any 2018

TOTAL OTC
Any 2017

TOTAL OTC
Any 2016

2.649

23.096

19.774

11.333

Participants

9750

6406

2123

18.279

16.599

9.387

Participació %

77,81

80,91

80,14

79.15

83,94

82,82

Proves
complementàries

653

698

110

1.461

1.313

657

Projeccions + magnificació

257

337

25

619

449

257

0

0

0

0

0

0

396

328

78

802

684

292

PAAF

13

0

0

13

23

18

BAG x Esterotàxia (HGG)

17

64

1

82

104

61

BAG X Ecografia

24

27

6

57

53

29

0

0

0

0

0

0

34

28

13

75

87

46

3,48

4,37

6,12

4,10

5,24

4,90

6.69

10.89

5.18

7.99

8.05

6.5

Galactografia
Ecografia

Ressonància Magnètica
Neoplàsies detectades
(pendent resultats definitius)
Neoplàsies x 1000
% recitacions

En conclusió, si bé es detecta un lleu descens en la participació, destaca una millora del compliment del programa amb menys recitacions que a l’any previ i una
clara disminució en la detecció de neoplàsies x 1000
cribratges (descens del 32%).

Aquest projecte permet acostar l’actuació dels músics de l’Orquestra de
Cambra de Granollers i d’altres músics a pacients i usuaris de l’Hospital.

7

Dimensió
social

170
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1

Estratègia
i anàlisi
Cribratge del càncer de còlon

2. Resultats provisionals de segona ronda (a data 30 de gener de 2019)

Al llarg de l’any 2018 s’ha iniciat la segona ronda del programa segons el
cronograma previst:

2

3

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

ÀREA DE GRANOLLERS I SANT CELONI
ABS
Població Invitació Ultima invitació
Granollers 3 - Centre Est 7.443
08-ene-18
12-mar-18
Granollers 4 - Sud
4.126
13-mar-18
02-may-18
Granollers 2 - Nord
6.556
03-may-18
28-jun-18
Granollers 1 - Oest
5.304
29-jun-18
13-sep-18
La Roca del Vallés
2.498
14-sep-18
05-oct-18
Sant Celoni
8.186
08-oct-18
21-dic-18
ÀREA DE MOLLET

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

ABS
Població
Mollet del Vallès - 1 Est
6.989
Mollet del Vallès - 2 Oest 5.479
Palau-Solità i Plegamans
3.946
Sta.Perpètua de la Mogoda 6.014
La Llagosta
3.128

Invitació Ultima invitació
08-ene-18
26-abr-18
27-abr-18
20-jul-18
20-ago-18
19-oct-18
22-oct-18
04-feb-19
05-feb-19
21-mar-19

RONDA 2 Valles Oriental

GRANOLLERS

MOLLET

Indicadors

N

Població elegible

24.532

96,5

18.279

16.599

Cribratge extern

164

0,7

79.15

83,94

13.448

54,8

1.461

1.313

PDSOF positiva

727

5,4

619

449

Colonoscòpies amb resultat

609

83,8

0

0

Colonoscòpies normal-negativa

208

34,2

802

684

41

6,7

13

23

Participants

Altres pòlips

%

N

%

Taxa x mil

Taxa x mil

Adenoma de baix risc

131

21,5

9,7

69

19,9

8,2

Adenoma de risc intermedi

124

20,4

9,2

41

11,8

4,9

Adenomes alt risc + In situ

82

13,5

6,1

27

7,8

3,2

Càncers invasius

17

2,8

1,3

13

3,8

1,5

* Dades a 30/1/2019

1. Activitat

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social

Consulta de cribratge infermeria
Primera visita Gestora casos PDPCCR
Granollers - Consulta PDPCCR
Mollet - Consulta PDPCCR
St. Celoni - Consulta PDPCCR
Successiva visita Gestora casos PDPCCR
Granollers - Consulta PDPCCR
Mollet - Consulta PDPCCR
St. Celoni - Consulta PDPCCR
Total general
Unitats d’endoscòpia
Colonoscòpies
Granollers – Sant Celoni
Mollet
Total

172

N
1340
766
494
80
1653
1129
517
7
2993
N
931
474
1405
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1

Estratègia
i anàlisi
Deshabituació tabàquica

CONTRIBUCIÓ A LA COMUNITAT
2014

2015

2017

2018

•

Actuació

2

Perfil de
l’Organització

Assoliment del 100% dels objectius anuals, dedicació anual
del 10%

Assoliment Assoliment Assoliment Assoliment
100%
100%
100%
100%

Més de 3 activitats anuals infor- Assoliment Assoliment Assoliment Assoliment
matives, i formació de profes100%
100%
100%
100%
sionals assistencials
Formació en obert en intervencionisme breu en tabaquisme

No implementat

Acreditacions externes: validesa Vigent
Gold Forum

3

4

5

6

7

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

167 participants
Vigent

•

23 participants
Vigent

Inici de
procés de
reacreditació
(Formulari
A)

Acreditacions interna projecte
Hospital lliure de Fum (XCHsF).
Compliment self-audit

161/168:
95,83%

162/168:
96,42%

Partícules PM 2,5 de fum ambiental (concentració): disminució interna (16,64 el 2009, i 13
el 2011) i externa (22,88 i 17,6)

No procedeix nova
determinació

No procedeix nova
determinació

No procedeix nova
determinació

No procedeix nova
determinació

Deshabituació de professionals

Programa
vigent

Programa
vigent

Programa
vigent

Programa
vigent

Deshabituació de pacients
41
ingressats (nº) tractats amb TSN (hospita(teràpia substitutiva nicotínica) lització
aguts)
+115 (psiquiatria)

57 (hospitalització
aguts)
+109 (psiquiatria)

109 ( hospitalització
aguts)+75
psiquiatria

Fàrmacs substitutius (nº): con- 5.867,58
sum global de fàrmacs substitu- euros
tius de 0 €, 596 € i 6.967 €
(1081,65e
aguts +
4.785,93e
psiquiatria)

6.028
euros
(1.426e
aguts +
4.602,75e
psiquiatria)

7643,83
euros
(1880e
aguts
+5763,63e
psiquiatría)

Consum de tabac en professionals (enquesta): consum de
tabac en professionals (52% el
1996, resta en un 30%, 28% i
27%)

No procedeix nova
enquesta.
Planificada
2017-18

No procedeix nova
enquesta.
Planificada
2017-18

Resultat:
11,9%

Amonestacions a professionals
(nº):

0 amonestacions

0 amonestacions

13 amonestacions

Participació Estudio sobre consumo de Tabaco en pacientes
hospitalizados e intervenciones
para dejar de fumar en hospitales (E-THIF)

Presentació estudi
+ acceptació CEIC

Treball
de camp:
reclutament 63
pacients

174

•

138/144:
95,83%

Treball de
camp

Finalitzat.
Resultats:
Prevalença
tabac
pacients
ingressats:
20,2%

•

15è aniversari de la Fundació Oncovallès. Porredón va
Col·laboració amb Mans Unides: es compren fer 15 fotografies a malalts de càncer que havien atès
postals digitals de Nadal i s’acompanya d’un a la Fundació Oncovallès durant 15 anys, amb un recull
de les seves vivències.
donatiu a l’ONG.
Es dóna suport, a les ONG’s que ho demanin, Nova mascota per al Servei de Pediatria
facilitant espais de la institució.
Es dóna suport a d’altres associacions com:
•

Aldees infantils (pels drets dels nens)

•

Oncovallès

•

Creu Roja

•

Fundació Carreras

•

Associació Catalana de Parkinson

Participació en el Consell de Pacients de Catalunya:
•

Campanyes de divulgació a pacients per
motivar-los a convertir-se en “pacients
experts”
El dia 11 d’abril es van lliurar els premis del concurs
de disseny per al Servei de Pediatria de l’Hospital.
Hi van participar 39 alumnes de segon de Batxillerat
Altres entitats col·laboradores
Artístic de l’Institut Celestí Bellera. Van fer de jurat els
Bibliosalut, Creu Roja Granollers, l’Escola Ginebró de nens i nenes que han visitat el Servei de Pediatria i els
Llinars del Vallès, l’Escola Pia de Granollers, [AFEGIT] professionals que hi treballen. La proposta guanyadora
l’Institut Celestí Bellera, Esccola Cervetó, Get Invest, va ser la de l’estudiant Pau Martín Comas, creador del
BBVA, Farmàcia Viñamata, Club Blanomano Granollers, Muc i l’Anna, les mascotes que acompanyaran el nou
l’equip de futbol americà Fénix i la Fundació Oncovallès. logotip del Servei de Pediatria de l’Hospital General de
Granollers.
“15 lliçons de vida” a l’Hospital de Granollers

L’empresa Get & Invest ha tornat a col·laborar amb el
nostre Hospital fent una donació desinteressada anual
del 3% de la seva facturació. A aquest gest solidari cal
afegir-hi la visita que l’octubre van fer professionals
del BBVA Granollers per ajudar a atendre usuaris i
acompanyants residents del Centre Geriàtric.

Els passadissos de l’Hospital General de Granollers
van acollir durant el mes de novembre una emotiva
exposició, “Hope: 15 lliçons de vida”, obra de la
fotògrafa granollerina Georgina Porredón. Aquesta
mostra itinerant es va iniciar el 2017 amb motiu del
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Col·laboracions per Nadal
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Perfil de
l’Organització

3
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de la memòria
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Govern,
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dels grups
d’interès

També com cada any, la
Fundació promou i acull
iniciatives d’entitats per
acompanyar les persones
que
passen
aquests
dies ingressades. Així,
els residents del Centre
Geriàtric i els pacients de
la planta de Pediatria i de
l’Hospital de dia pediàtric
han rebut diverses visites
coincidint amb el període
de Nadal: la Mare i el
Pare Noel –cortesia de
la Farmàcia Viñamata de
Granollers– i jugadors
del Club Balonmano
Granollers i de l’equip de
futbol americà Fenix van
repartir regals i somriures
a grans i petits. Per la seva
part, els alumnes de 2n
d’ESO de l’Escola Cervetó van decorar la planta de Pediatria i el dia 21 van
cantar nadales a Consultes Externes.

Potenciació del projecte Musicànim: la musicoteràpia arriba a l’UCI

5

6

7

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Dimensió
social

La Unitat de Cures Intensives (UCI) de l’Hospital General de Granollers ofereix,
des del mes de juny, sessions de musicoteràpia per als pacients i familiars
ingressats en aquesta
unitat. El servei es pot
oferir gràcies al conveni
que l’Hospital ha subscrit
amb
l’associació
Art
Solidari. A més, el conveni
signat a final d’any entre
Serveis Funeraris Cabré
Junqueras, la Fundació
Privada Hospital Asil de
Granollers i l’Associació
Art Solidari ha permès
ampliar el servei de musicoteràpia a les Unitats de Cures Pal·liatives de la
Fundació. La musicoteràpia té com a objectiu principal la reducció de l’estrès,
procurant un entorn més favorable i familiar, una visió positiva i una connexió
del pacient amb la seva realitat sonora.
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El VOLUNTARIAT: associació de Voluntaris per a ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES D’IMPACTE SOCIAL I
l’Hospital
EDUCATIU
Visita de l’Escola El Brot
L’escola El Brot és un projecte escolar de primària i
secundària que imparteix el Mètode Decroly, d’ensenyament individualitzat, obert a nens i nenes de 6
Pel que fa a la promoció i participació en projectes de a 16 anys amb dislèxia, trastorns d’atenció i/o dificulvoluntariat, el centre disposa des de fa anys d’un equip tats específiques d’aprenentatge.
de voluntaris que contribueixen a millorar la qualitat
del servei al malalt i les famílies que els acompanyen.
Es tracta d’una una associació amb persones organitzades i coordinades amb el personal sanitari per
fer la nostra feina on millor pugui esdevenir.
L’Associació de Voluntaris de l’Hospital destaquen
de la seva Memòria del 2018 que van tancar l’any
amb 44 voluntaris, amb una dedicació de 2.711 hores, distribuïts per les àrees següents: sociosanitari
(geriatria, convalescència i pal·liatius), unitats d’hospitalització, pediatria i SOU.
Durant el 2018 també van fer una enquesta als voluntaris i al personal de referència sanitari de com
pooden introduir millores els pròxims temps.

SO9.
Operacions amb impactes negatius significatius possibles o reals en les
comunitats locals
La FPHAG no realitza operacions amb efectes negatius significatius en la comunitat local.

SO10.
Mesures de prevenció i mitigació implantades en operacions amb impactes
negatius significatius possibles o reals en les comunitats locals
La FPHAG no realitza operacions amb efectes negatius significatius en la comunitat local, pel que no
aplica.
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Perfil de
l’Organització

CORRUPCIÓ

POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

SO2.

La web de la FPHAG reflecteix la “transparència” a través del PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA, com a eina
clau per a la millora de la Responsabilitat Social.

Percentatge i nombre total d’unitats de negoci
analitzades pel que fa a riscos relacionats amb la
corrupció

Portal de transparència
(Consulteu)

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

La FPHAG aplica una estricta política anticorrupció pel que fa a ideari,
procediments i avaluació d’indicadors. La política anticorrupció està molt
lligada a la política de transparència. La política anticorrupció es basa en:
1. Política de transparència institucional
c. Portal de transparència
2. Política i procediments sobre proveïdors
d. Concursos amb el sistema públic de 3 proveïdors com a mínim
3. Política i procediments de recursos humans
e. Comissions assessores d’avaluació per seleccionar professionals a
places
f. Comissions paritàries amb el comitè d’empresa per al consens de
convocatòries de places
4. Política i procediments d’auditories
g. Auditories periòdiques a:
i. Àrees assistencials
1. Clíniques als 5 serveis amb certificació ISO
2. Fons de servei
3. Fons de recerca i innovació
ii. Àrees econòmiques
1. Comptes anuals
2. Controls financers
Anualment, la FPHAG audita els seus comptes i el compliment legal la
Direcció d’Economia i Serveis i la Direcció de Persones, a través de:

6

Dimensió
ambiental

•
•
•

7

Dimensió
social

178

Auditoria externa dels comptes anuals.
Control financer anual de la intervenció general.
Amb caràcter periòdic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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SO3.
Percentatge d’empleats formats en les polítiques i
procediments anticorrupció de l’organització

2

3

4

5

6

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental

Les activitats formatives específiques realitzades en aquests tipus de procediments han estat:
1. Política de transparència institucional
a. Accions formatives al gabinet per al/des del comunicació sobre el
Portal de transparència
2. Política i procediments sobre proveïdors
a. Implementació del sistema públic de 3 proveïdors com a mínim
3. Política i procediments de recursos humans
a. Implementació de les comissions assessores d’avaluació per a la
selecció de professionals a places
b. Implementació de les comissions paritàries amb el comitè d’empresa per al consens de convocatòries de places
4. Política i procediments d’auditories
a. Auditories periòdiques a:
iii. Àrees assistencials
1. Clíniques als 5 serveis amb certificació ISO
a. Resultats d’APTES per a la certificació
2. Fons de servei
a. Resultats d’APTES
3. Fons de recerca i innovació
a. Resultats d’APTES
iv. Àrees econòmiques
1. Comptes anuals
a. Resultats d’APTES
2. Controls financers
a. Resultats d’APTES

Dimensió
social

POLÍTICA PÚBLICA

SO5.
Posició en les polítiques públiques i participació en el desenvolupament de
les mateixes i d’activitats de “lobbying”
No es realitzen activitats de “lobbying”.
Es destaca la coordinació de la FPHAG amb la Xarxa
Catalana i Europea d’Hospitals Sense Fum.

SO6.
Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a
institucions relacionades, per països
No aplica a la FPHAG per la naturalesa i missió del centre.

COMPORTAMENT DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL

SO7.
Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques
monopolístiques i contra la lliure competència, i els seus resultats

SO4.

La FPHAG aplica la normativa en matèria de contractació pública per tal d’evitar la competència deslleial
entre els proveïdors del centre.

Mesures preses en resposta a incidents de corrupció

COMPLIMENT NORMATIU

Les normatives emprades per la FPHAG es basa en la reglamentació i normes de la contractació pública que es recull a la “Llei de Contractes del
Sector Públic” (3/2011, de 14 de novembre), i el Reial decret 1098/01, de
12 d’octubre que desenvolupa aquesta Llei.

SO8.

L’equip directiu proposa i el Patronat aprova la selecció de les inversions, a
l’hora que vetlla per evitar l’ús especulatiu dels recursos financers del centre.

7

Els Estatuts del Patronat, el Codi Ètic institucional, membres del Patronat com de l’Equip Directiu, com
la Guia d’Estil i la Carta de drets i deures dels usua- de la resta de professionals del centre.
ris, pacients i ciutadans, contenen les normes i els
principis que han de guiar les actuacions, tant dels No ha calgut prendre mesures sobre aquest aspecte
al no detectar cap incident sobre corrupció.

180

Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions
no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions
No s’ha registrat cap sanció o multa derivada de l’incompliment normatiu.
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7.4

WiFi gratuït a tot el recinte hospitalari
L’Hospital General de Granollers ha instal·lat
una xarxa WiFi amb cobertura a tot el
recinte hospitalari (Edifici d’Hospitalització,
Consultes Externes i Centre Geriàtric) per
tal que els usuaris, familiars i acompanyants
puguin accedir a Internet de manera oberta
i gratuïta amb el seus dispositius móbils,
tauletes o ordinadors. Per accedir-hi només
cal registrar-se amb el nom i una adreça de
correu electrónic. Aquesta xarxa síafegeix
a la que ja es va obrir a principi d’any per als
professionals de l’entitat, amb la qual cosa
l’Hospital ja es pot considerar un espai 100%
connectat.

Responsabilitat sobre els productes

2

Perfil de
l’Organització

COMPROMÍS AMB ELS USUARIS I PACIENTS
La FPAHG, amb la seva orientació al ciutadà / usuari / pacient, avalua periòdicament la satisfacció dels mateixos a partir de les enquestes PLAENSA, que el Servei Català de la Salut realitza anualment a diferents processos que el centre realitza.

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

5

Dimensió
econòmica

•

•

Globalment,
la satisfacció
ha estat una
de les més
altes respecte al total de
64 centres
en el procés
d’atenció especialitzada
e s p e c i a l i tzada, àmbit
que
dóna
anualment
més de 21.000 altes d’ingrés hospitalari, amb un promig global de satisfacció 8,18 sobre 10 i un resultat de fidelitat (tornaria a venir al nostre
centre) del 87,5%.

Nova campanya per potenciar l’ús de l’APP

PLA D’ENQUESTES DE PERCEPCIÓ, EXPERIÈNCIA I SATISFACCIÓ DELS USUARIS DEL CATSALUT.
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA 2018

Per altra banda, la FPHAG és un centre referent en pediatria i lactància, i
sobre tot amb el certificat de “Hospital Amic dels Nens”

El compromís amb l’usuari el mesurem anualment a les enquestes amb els
següents paràmetres:

6

7

•

Qualitat de l’assistència (resoldre el problema de salut i control del dolor)

•

Accessibilitat i temps (per esperar i accedir a l’assistència a tots els nivells com a urgències, a l’atenció ambulatòria, a les llistes d’espera de
proves i d’intervencions)

•

Espais – Estructura – Hostaleria (comoditat, tranquil·litat per descansar
a la nit, menjar de l’hospital

•

Tracte dels professionals o intimitat

•

Informació

•

Valoració general i fidelitat al centre

Dimensió
ambiental

Dimensió
social
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ACCESSIBILITAT DELS USUARIS, PACIENTS I CIUTADANS
Fins el 2017 es realitzaren distintes enquestes de satisfacció, amb una millora
dels paràmetres avaluats (veure a sota els resultats)
Millora de la traçabilitat al Bloc Quirúrgic

2

Perfil de
l’Organització

3

Paràmetres
de la memòria

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

S’ha començat la prova pilot del projecte de traçabilitat del quiròfan. El projecte consisteix en una informatització del circuit que fa el pacient quirúrgic
des que arriba a l’Hospital fins que surt de la intervenció.
A partir d’ara totes les persones que ingressin a l’Hospital portaran un braçalet
amb un codi de barres que ajudarà a situar-lo dins del procés quirúrgic. En
el moment que el pacient sigui cridat des del quiròfan, el portalliteres rebrà
un avís a través d’una aplicació mòbil per poder-lo anar a buscar. Una vegada
es trobi en el transfer mitjançat un lector de codi de barres o de la tauleta
situada a l’entrada, es registrarà al pacient dins de l’àrea quirúrgica i així successivament per a cadascun dels procediments (entrada en quiròfan, intervenció iniciada, finalització d’intervenció, pas a l’URPA i sortida definitiva del
bloc quirúrgic).Aquest projecte ajudarà els professionals en tot el procés de
traçabilitat dels pacients dins de l’àrea i tindrà com a valor afegit la informació
en temps real que es donarà als familiars i acompanyants dels pacients que
sabran en tot moment en quin punt es troben de la intervenció.

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT

PR1.
Fases del cicle de vida dels productes i serveis...
Fases del cicle de vida dels productes i serveis en
les quals s’avaluen, per a si escau ser millorats, els
impactes dels mateixos en la salut i seguretat dels
clients, i percentatge de categories de productes i
serveis significatius subjectes a tals procediments
d’avaluació.
El procediment del Kalinox consisteix en Administrar
una analgèsia general contínua de curt termini (< 1
hora) amb protòxid de nitrogen, per disminuir el dolor
físic i l’estrès psíquic dels pacients adults i nens (majoritàriament ≥ 4 anys), que acudeixen a urgències per a
intervencions o processos amb dolor lleu o moderat.

PR2.
Nombre total d’incidents derivats...

5

Dimensió
econòmica

Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment
la regulació legal o dels codis voluntaris relatius als
impactes dels productes i serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts en funció
del tipus de resultat d’aquests incidents.
No s’ha produït cap incompliment durant el 2018.

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
social
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ETIQUETATGE DE PRODUCTES I SERVEIS

Enquestes de satisfacció 2018

PR3.

Es detalla a continuació l’enquesta realitzada durant l’any 2018, amb una mitjana de satisfacció global de 8,04
sobre 10, i un índex de fidelitat (tornaria) del 84,5%:
D.1. Comparació de la UP 2018 amb Catalunya 2018

2

3

4

Perfil de
l’Organització

Paràmetres
de la memòria

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

Tipus d’informació sobre els productes...
Tipus d’informació sobre els productes i serveis que són requerits pels procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i serveis subjectes a tals requeriments informatius.
La FPHAG obtingué al 2014 l’Acreditació de Centres d’Atenció Hospitalària Aguda, que esdevé una acreditació indispensable per a la contractació
de serveis per part del CatSalut, i on es reconeix el nivell de qualitat necessari davant els estàndards avaluats. El percentatge assolit fou del 95%. Des
d’aleshores i bianulament s’han mantingut els projectes de millora fins al
2018, mantenint el nivell de Qualitat.
Tanmateix, els serveis de Laboratori Clínic, Anatomia Patològica i Farmàcia
se certificaren al maig de 2014 en la norma UNE ISO 9001:2008, sent vigents fins l’actualitat en la nova norma UNE ISO 9001:2015; tanmateix, el
Servei de Diagnòstic per la Imatge, la Direcció de Persones i la Direcció d’Organització i Sistemes d’Informació també obtingueren el certificat ISO al
2015. Tots els equips, de forma anual i fins al 2018 han rebut una auditoria
externa per mantenir la certificació assolida.

PR4.

D.2. Comparació de la UP 2018 amb la UP 2015

Nombre total d’incompliments...

5

Dimensió
econòmica

Nombre total d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris relatius a la informació i a l’etiquetatge dels productes i serveis, distribuïts en
funció del tipus de resultat d’aquests incidents.
No s’ha produït cap incompliment durant l’any 2018.

PR5.
6

Dimensió
ambiental

Pràctiques pel que fa a la satisfacció del client,
incloent els resultats dels estudis de satisfacció del
client
La satisfacció del pacient i els seus familiars és l’eix fonamental dels principis
bàsics que orienten la política de qualitat.

7

Dimensió
social
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PR5.

2

Perfil de
l’Organització

Pràctiques pel que fa a la satisfacció del client,
incloent els resultats dels estudis de satisfacció del
client
Queixes i agraïments

3

Paràmetres
de la memòria

Al 2018 el nombre de reclamacions
es manté estable al voltant del 1,15
reclamació per 1000 assistències, encara en descens respecte als darrers
anys de 2015.

COMUNICACIONS DE MÀRQUETING

PR6.
Programes de compliment de les lleis...
Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris
esmentats en comunicacions de màrqueting, inclosos la publicitat, altres activitats
promocionals i els patrocinis
MÀRQUETING SOCIAL RESPONSABLE
La FPHAG realitza només activitats promocionals o
patrocinis relacionats amb la seva missió assistencial, d’acord a un “màrqueting social responsable”
•
amb els usuaris, els professionals i la societat.
•

4

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

•

5

6

Dimensió
econòmica

Dimensió
ambiental
•

Als darrers anys s’ha produït un canvi en les
condicions socials i econòmiques importants on
tant els professionals com els usuaris estan més
ben formats i informats, i en aquest sentit també
preocupats per l’impacte derivat de les activitats
empresarials, en termes de costos ecològics i socials, influint i condicionant els processos assistencials de la institució, així com forçant aquestes a
assumir valors de responsabilitat social tant en la
seva activitat econòmica com en la relació amb els
proveïdors i amb la societat en general.
Anomenem “màrqueting social responsable” a
aquells processos d’intercanvi en benefici de les
parts implicades i de la societat en general. Així
s’identifica el problema social, s’estudia la població objectiu i es detecta les seves necessitats per
dissenyar, planificar, administrar i implementar de
manera solidaria i co-participativa els programes
socials, en benefici de la persona afectada i de la societat en general, incitant a
l’acceptació d’idees, actituds, creences
i comportaments èticament responsables.

que la importància rau en la credibilitat i el contingut del mateix.
La seva implementació es basa en la:
•

Identificació de les problemàtiques psicosocials i les necessitats associades.
•

Tant dels professionals (enquestes de risc
psicosocial i clima laboral) com dels usuaris (enquestes, grups focals, reclamacions
i suggerències)

•

Definició del perfil i del comportament dels
usuaris: el perfil psicosocial, les motivacions,
les preferències, les idees, les creences, les actituds, els valors, el nivell cultural o la ubicació
geogràfica.

•

Identificació i definició dels grups de professionals de suport, els grups retractors, i els
grups indiferents: enquestes de clima.

•

Planificació dels mitjans i les eines per desenvolupar el pla de màrqueting per informar,
recordar, persuadir, educar i formar, segons
cada cas.

Objectiu:
Incorporar una estratègia de canvi d’actituds, d’idees i de comportaments en la
comunicació corporativa, i especialment
en la comunicació de l’RSE, on el mitjà o
el missatge no és el més important, sinó

7

Dimensió
social
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•

Principals beneficis a aconseguir:
•

2

Perfil de
l’Organització

•

•

Millorar el clima laboral i la reputació de l’empresa, incrementant el
valor de les seves accions.

•

Els consumidors de productes i serveis, en condicions d’igualtat, prefereixen empreses que incorporen pràctiques socialment responsables.

•

Permetre diferenciar de la competència.

Eines:
•

3

Fomentar la motivació i el sentiment de pertinença de les persones
treballadores.

PR7.

• E-correu
–

Externs

Nombre total d’incidents...

• WEB

Nombre total d’incidents fruit de l’incompliment de les regulacions relatives a les
comunicacions de màrqueting, incloent la publicitat, la promoció i el patrocini,
distribuïts en funció del tipus de resultat d’aquests incidents.

• Notícies a la premsa, TV

4

MÀRQUETING SOCIAL RESPONSABLE: RESULTATS

No s’ha registrat cap incident en relació a les comunicacions de màrqueting.

Aparicions als mitjans 2018:

PRIVADESA DEL CLIENT
Positives

356

5

Des del seu naixement el Blog de l’Hospital (blogs.
fhag.es) s’ha convertit en un espai de divulgació
on els professionals comparteixen continguts
d’interès per a la ciutadania. L’any 2018 també
s’ha volgut donar un impuls a la comunicació
interna i s’ha creat un nou butlletí on els
professionals del centre troben quinzenalment
totes les notícies més destacades de l’activitat
de l’Hospital.

Interns
• Intranet

Govern,
compromisos
i participació
dels grups
d’interès

El Gabinet de Comunicació de l’Hospital lidera la
comunicació interna i externa, la comunicació
digital, la imatge corporativa i les relacions
institucionals. Aquesta tasca s’ha traduït en més
de 350 impactes als mitjans de comunicació, que
s’han fet ressò de les notícies que es generen al
centre. També s’ha augmentat la presència a les
xarxes socials –amb un creixement del 30% a
Twitter i un 4% a Facebook– i s’ha donat impuls a
altres xarxes, com Linkedin o Instagram.

Mitjans de comunicació
–

Paràmetres
de la memòria

Impulsem la nostra comunicació

PR8.

Negatives

Dimensió
econòmica

Ni positives ni negatives

Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb
el respecte a la privadesa i la fugida de dades personals de clients
No s’ha registrat cap reclamació en relació a la privadesa o fugida de dades al 2018.

Aparicions totals en premsa:

COMPLIMENT NORMATIU

2013

6

Dimensió
ambiental

2014

PR9.

2015
2016

Cost d’aquelles multes significatives...

2017

Cost d’aquelles multes significatives fruit de l’incompliment de la normativa en relació
amb el subministrament i l’ús de productes i serveis de l’organització.

2018

05

7

Dimensió
social
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No s’ha rebut cap multa o sanció durant el 2018.
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Annex
Taula de continguts
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de la sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia
1.2
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113

de l’organització informant
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LA7.
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TREBALLS FORÇATS
HR7.
Operacions i proveïdors significatius identificats com de risc significatiu de ser origen
d’episodis de treball forçat o obligatori, i les mesures adoptades per contribuir a l’eliminació
de totes les formes de treball forçat o obligatori

164

AVALUACIÓ
HR10. Percentatge i nombre total d’operacions que han estat objecte de revisions o avaluacions
d’impactes en matèria de drets humans

164

155
155

MESURES CORRECTIVES
HR11. Nombre de queixes relacionades amb els drets humans que han estat presentades,
tractades i resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris formals

164

156
156

7.3

165

151
151

2

• Taxa de malalties professionals
• Dies perduts
LA8.
Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que s’apliquin als
treballadors, a les seves famílies o als membres de la comunitat en relació amb malalties greus
• Seguretat dels treballadors: l’enquesta de “Risc Psicosocial”
• La CERTIFICACIÓ ISO 9001:2008 com a garantia per assegurar un sistema de gestió
Perfil dede la qualitat i la seguretat
l’Organització
LA9.
Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats

3

FORMACIÓ I EDUCACIÓ
LA10. Terme mitjà d’hores de formació a l’any per empleat, desglossat per categoria d’empleat
LA11. Programes de gestió d’habilitats i de formació continua que fomentin l’empleabilitat dels treballadors
i que els recolzin en la gestió del final de les seves carreres professionals
• Conciliació laboral i familiar
LA12. Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l’acompliment i de desenvolupament
professional desglossat per sexe
Paràmetres
Promoció laboral
de la •memòria
DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
LA13. Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossat per sexe, grup d’edat,
pertinença a minories i altres indicadors de diversitat

158

IGUALTAT DE RETRIBUCIÓ ENTRE DONES I HOMES
LA14.
Relació entre el salari base dels homes pel que fa al de les dones, desglossat
Govern,
per categoria professional
compromisos

159

4

5

6

152
153
154
155

157
157

158

159

i participació
7.2dels grups
Drets humans

d’interèsAMB ELS DRETS HUMANS
COMPROMÍS
PRÀCTIQUES D’INVERSIÓ I PROVEÏMENT
HR1.
Percentatge i nombre total d’acords d’inversió significatius que incloguin clàusules de drets humans
o que hagin estat objecte d’anàlisi en matèria de drets humans
HR2.
Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte d’anàlisi en matèria
de drets humans, i mesures adoptades com a conseqüència
Dimensió
HR3.
Total d’hores de formació dels empleats sobre polítiques i procediments relacionats amb aquells
econòmica
aspectes dels drets humans rellevants per a les seves activitats, incloent el percentatge
d’empleats formats

160
160
161
161
161

162

NO DISCRIMINACIÓ
HR4.
Nombre total d’incidents de discriminació i mesures adoptades

162
162

LLIBERTAT D’ASSOCIACIÓ I CONVENIS COL·LECTIUS
HR5.
Operacions i proveïdors significatius identificats en els quals el dret a llibertat d’associació
i d’acollir-se a convenis col·lectius pugui ser violat o pugui córrer importants riscos,
Dimensió
i mesures adoptades per recolzar aquests drets
ambiental

163

EXPLOTACIÓ INFANTIL
HR6.
Operacions i proveïdors significatius identificats que comporten un risc significatiu
d’incidents d’explotació infantil, i mesures adoptades per contribuir a l’abolició efectiva

163

de l’explotació infantil

163

163

Dimensió
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164

164

COMPROMÍS AMB LA COMUNITAT
PREVENCIÓ DE MALALTIES I PROMOCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
COMUNITATS LOCALS
SO1.
Percentatge d’operacions on s’han implantat programes de desenvolupament, avaluacions
d’impactes i participació de la comunitat local
• Cribratge del càncer de mama
• Cribratge del càncer de còlon
• Deshabituació tabàquica
• Contribució a la comunitat
• Altres entitats col·laboradores
• El VOLUNTARIAT: associació de Voluntaris per a l’Hospital
• Activitats pedagògiques d’impacte social i educatiu
SO9.
Operacions amb impactes negatius significatius possibles o reals en les comunitats locals
S10.
Mesures de prevenció i mitigació implantades en operacions amb impactes negatius
significatius possibles o reals en les comunitats locals

165
165
171

CORRUPCIÓ
S02.
Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades pel que fa a riscos relacionats
amb la corrupció
• Política anticorrupció
• Política de transparència
S03.
Percentatge d’empleats formats en les polítiques i procediments anticorrupció de l’organització
S04.
Mesures preses en resposta a incidents de corrupció

178

POLÍTICA PÚBLICA
S05.
Posició en les polítiques públiques i participació en el desenvolupament de les mateixes
i d’activitats de “lobbying”
S06.
Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions
relacionades, per països

181

COMPORTAMENT DE COMPETÈNCIA DESLLEIAL
S07.
Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques
i contra la lliure competència, i els seus resultats

181

COMPLIMENT NORMATIU

181

S08.

7

Societat

164

Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions
no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i regulacions

171
171
172
174
175
175
177
177
177
177

178
178
179
180
180

181
181

181

181
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7.4

2

3

4

Responsabilitat sobre els productes

182

COMPROMÍS AMB ELS USUARIS I PACIENTS
Accessibilitat dels usuaris, pacients i ciutadans

182
184

SALUT I SEGURETAT DEL CLIENT
PR1.
Fases del cicle de vida dels productes i serveis...
PR2.
Nombre total d’incidents derivats...

185
185
185

l’Organització
ETIQUETATGE
DE PRODUCTES I SERVEIS
PR3.
Tipus d’informació sobre els productes...
PR4.
Nombre total d’incompliments...
PR5.
Pràctiques pel que fa a la satisfacció del client, incloent els resultats dels estudis
de satisfacció del client
• Enquestes de satisfacció
• Queixes i agraïments

186
186
186

COMUNICACIONS
Paràmetres DE MÀRQUETING
PR6.
de laProgrames
memòriade compliment de les lleis...
• Màrqueting social responsable
• Màrqueting social responsable: resultats
PR7.
Nombre total d’incidents...

189
189
189
190
191

PRIVADESA DEL CLIENT
PR8.
Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació amb el respecte
Govern,
a la privadesa i la fugida de dades personals de clients

191

Perfil de

compromisos
COMPLIMENT
NORMATIU
i participació
PR9.
Cost d’aquelles multes significatives...
dels grups
d’interès
ANNEX		

5

Dimensió
econòmica

6

Dimensió
ambiental

7

Dimensió
200social
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