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1.1. Declaració del màxim responsable de la presa decisions de l’organització sobre la 

rellevància de la sostenibilitat per a l’organització i la seva estratègia 

 

Als darrers anys, la Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers (FPHAG) ha integrat la Responsabilitat Social 

Corporativa (RSC) en el seu Pla Estratègic, orientat a l’usuari i 

basat en la Gestió de Qualitat Total, amb l’objectiu principal 

de mantenir i potenciar la sostenibilitat i ubicant “el pacient 

en el centre de l’organització”. Aquesta orientació en el 

model de Pla Estratègic està constituïda per 4 eixos bàsics i 10 

objectius estratègics que són el motor de l’organització, 

d’entre els quals, la sostenibilitat és clau i esdevé uns dels 

eixos fonamentals de l’organització, a més de l’obtenció d’uns resultats de salut òptims assistencials, les aliances, la 

comunicació, els sistemes d'informació sanitaris, els professionals, el coneixement, i la satisfacció dels usuaris.  

El centre reafirma amb aquesta memòria  la seva missió de “oferir serveis sanitaris i socials personalitzats per millorar 

el benestar de les persones del Vallès Oriental en qualsevol moment del seu procés vital”, amb una visió comarcal en 

l’atenció sanitària, sociosanitària i social, optant a ser reconeguda per la seva sensibilitat a les necessitats dels seus 

clients, pel compromís i competència dels seus professionals i per l’excel·lència dels seus serveis en un entorn 

d’innovació i eficiència.  

En consonància en els temps actuals d’austeritat i crisi, la RSC acompanya al principal objectiu del centre que no és  

altre que el garantir la sostenibilitat en la gestió, potenciant el compromís amb les persones, el medi ambient i la 

societat, tot dirigit cap a la satisfacció, qualitat i millora en salut dels usuaris i pacients. 

Com a Director general, és per mi un plaer presentar-vos la memòria de sostenibilitat de RSC corresponent a l’exercici 

del 2014, seguint les recomanacions de la Guia per l’elaboració de les memòries de sostenibilitat, versió 3.1 de Global 

Reporting Initiative (Guia GRI).  

Aquesta memòria no és sinó el reflex de la dedicació i l’esforç que als darrers anys han fet els professionals de la 

FPHAG per posicionar el centre com un hospital general de referència, tant pel que fa a l’assistència, la formació, la 

docència, la recerca i la innovació.  

El nostre desig és seguir treballant i millorar la sostenibilitat de la Fundació, augmentant les aliances i vetllant per  

l’ètica i la transparència.  

 

Rafael Lledó Rodríguez 

Director General 
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1.2. Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats 

La FPHAG és una fundació sanitària d’excel·lència i de referència comarcal, 

classificada com a nivell 2A pel departament de Salut, creada segons la 

primera referència documental l’1 de febrer de 1328, amb la: 

 Missió d’ “oferir serveis sanitaris i socials personalitzats per millorar el 

benestar de les persones del Vallès Oriental en qualsevol moment del seu 

procés vital”.  

 Visió de “ser referència en l’atenció sanitària, sociosanitària i social, i 

ser reconeguda per la seva sensibilitat a les necessitats dels seus clients, pel 

compromís i competència dels seus professionals i per l’excel·lència dels seus 

serveis en un entorn d’innovació i eficiència” 

 I els valors de: 

o “Orientació al ciutadà, usuari i pacient”, “Professionalitat” i, 

“Compromís  dels professionals” 

Som un centre generalista on atenem les malalties de manera integral: des de la prevenció, el diagnòstic, el 

tractament, el control, la curació, pal·liació, la formació pregrau, postgrau i l’especialitzada, la recerca i la innovació. 

 
 

1.2.1. 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, per atendre les necessitats i expectatives dels grups d’interès, assegurar  la qualitat assistencial, mantenir 

la sostenibilitat econòmica, el respecte per les persones i la protecció del medi ambient. 

Els principals impactes provenen d’un entorn amb les següents característiques: 

 Augment de la incidència de les patologies cròniques degut a l’envelliment de la població, 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. 

 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. 

 L’aparició de noves tecnologies en el diagnòstic i tractament que impacten clarament en els equipaments 

tecnoassistencials. 

 La legislació canviant i vigent, tant pel que fa a l’aspecte laboral com educatiu. 

 



 
 

7 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

Tots aquests aspectes influeixen en la relació entre el centre i els grups d’interès definits, provocant un conjunt de 

canvis en l’orientació dels plans estratègics 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 

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 segons 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. 

 

 

1.2.2.1. Els 4 eixos estratègics del Pla Estratègic 2013 – 2017  

 
o Els objectius actualment vigents estan descrits al Pla Estratègic vigent, “Assistencial Orientat a 

l’Usuari i Basat en la Gestió de Qualitat Total”, en relació amb els principals riscos i oportunitats, i es 

basen en 4 eixos estratègics: 

 Assistència 

 Professionals 

 Sostenibilitat 

 Usuaris 

 

Pla estratègic 2013 – 2017 Assistencial Orientat a 
 

l’Usuari i Basat en la Gestió de Qualitat Total” 

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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o Una descripció concisa dels mecanismes de govern, implantats per gestionar específicament aquests 

riscos i oportunitats i una identificació de riscos i oportunitats relacionats. 

 

1.2.2.2. Objectius assolits al 2014 

 

La FPHAG treballa anualment per assolir els objectius estratègics mitjançant el desenvolupament de plans d’accions 

anuals disponibles a la pàgina web (posa-hi link), amb la finalitat d’acomplir amb la missió, la visió i els valors de la 

institució.  

 
o Objectius: l'acompliment obtingut respecte als objectius marcats, i les lliçons apreses durant el 

present període informatiu. 

 

1. Assistència 

1.1. Assoliment del 95% en l’auditoria de l’acreditació 

dels estàndards hospitalaris del Departament de 

Salut 

1.2. Assoliment > 80% els objectius de la "Pla de Salut 

d'Atenció Especialitzada i Sociosanitària” 

1.3. Augment de l’activitat i la complexitat quirúrgiques 

amb la implantació d’un “Pla de xoc d’activitat 

quirúrgica” 

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. Assoliment del certificat ISO 

9001:2008 als Serveis de Farmàcia, 

Laboratori Clínica i Anatomia 

Patològica; i iniciar el seu 

desenvolupament al Servei de 

Diagnòstic per la Imatge i a la Direcció 

de Persones 

 

1.2.2.2.1. Assistència: lliçons apreses 

• Aprofundir en la recollida automatitzada dels indicadors del Pla de Salut i 

incrementar els estàndards d’assoliment 

• Monitoritzar i fer un seguiment més estret de la implantació de la ISO als 

serveis, estenent les certificacions  

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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• Millorar les estructures hospitalàries per augmentar el nombre de quiròfans 

• Establir citeris més estrictes i d’eficiència en l´ús de la MHDA 

 

2. Usuaris 

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

d’urgències 

2.2. 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 

2.3. Manteniment de l’índex de reclamacions dels usuaris i disminuir les reclamacions 

de tracte  

2.4. Millora de la satisfacció dels pacients atesos a l’atenció ambulatòria, i de 

l’assistència realitzada a l’embaràs, puerperi i post-part 

 

1.2.2.2.2. Usuaris: lliçons apreses 

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

en pantalla 

• Caldria estendre a més usuaris la comunicació “online” 

• Caldria actuar més activament en les reclamacions de tracte 

• Cal millorar la satisfacció a urgències i a hospitalització 

 

3. Professionals 

3.1. Assoliment del pla d’eficiència i acords en recursos humans: 

increment de la jornada, ràtios dels equips, negociació 

col·lectiva... 

3.2. Implantació dels indicadors de qualitat i de seguretat de 

pacients 

3.3. Reducció de l’absentisme laboral 

3.4. Desenvolupament i inici de l'avaluació 360º graus a l’organització 

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

3.6. Inici del canvi tecnològic en la formació amb la plataforma “moodle” i de 

l’estratègia formativa dintre de l’horari laboral 

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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3.7. 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 

 

1.2.2.2.3. Professionals: lliçons apreses 

• Cal analitzar i millorar la productivitat dels professionals 

• Caldria estendre més àmpliament la cultura de seguretat  

• Caldria estendre l’avaluació 360º a tots els professionals 

 

4. Sostenibilitat 

4.1. Assoliment del pressupost en el 

context del Pla d’Ajustament previst 

4.2. Desenvolupament del procés 

d’obtenció del certificat de la 

Llicència Ambiental del centre 

4.3. Finalització positiva del Projecte Estalvi Energètic 

4.4. Desenvolupament, implementació i revisió del Programa Estratègic Funcional i el 

Pla d'Espais de l'Àrea quirúrgica, transformant els 2 quirofanets ISO 8 en ISO 7  

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

SAVAC 

4.6. Augment de l’activitat sanitària privada a través de les aliances establertes i de la 

facturació assolida 

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

assistencials 

4.8. Millora i augment de les aliances comarcals 

4.9. Reducció de l'obsolescència dels equipaments informàtics en ordinadores i 

impressores  

4.10. Continuació de la restauració de l’Antic Asil (foto) 

4.11. Obtenció del nivell d’acreditació Or de la Xarxa Internacional Hospitals Sense Fum 

(ENSH) 

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

 

1.2.2.2.4. Sostenibilitat: lliçons apreses 

• 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 

  

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència



 
 

11 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

 

1.2.2.3. Els 10 objectius estratègics del Pla Estratègic 2013 – 2017  

 
 

1.2.3. Objectius estratègics i projectes de futur fins al 2017  

 

Eix ”Assistència” 

 

ASSISTÈNCIA 

1. Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència 

• Objectiu “estrella” 1: disminuir l’estada mitjana i millorar la gestió de llits amb les altes < 

12 hores 

• Objectiu “estrella” 2: reorganitzar el servei d’urgències 

• Augmentar el % d’assoliment dels indicadors del Pla de Salut  

• Incrementar la complexitat i la penetració comarcal 

• Millorar en eficiència i despesa l´ús de la MHDA 

REORDENACIÓ COMARCAL i 
ALIANCES

“Assolir la reordenació comarcal, augmentar 
les aliances existents i el treball en xarxa, 

convertint-nos en un centre d'excel·lència”

COMUNICACIÓ
“Millorar la comunicació en tots els àmbits 

de l'organització”

SOSTENIBILITAT
“Assegurar la sostenibilitat de 

l'organització en recursos, equipaments i 

estructures”

PRIVATS
“Augmentar el volum i el benefici de 

l'activitat sanitària privada”

SISTEMES D’INFORMACIÓ
“Millorar i innovar en els sistemes 

d'informació sanitaris”

PROFESSIONALS
“Disposar dels millors professionals, 

tècnica, relacional i humanament, 
augmentant la seva coresponsabilització i 

satisfacció”

CONEIXEMENT
“Avançar en la formació, docència, recerca 

i innovació, incorporant-hi l'empresa i la 
universitat”

RESPONSABILITAT SOCIAL
“Augmentar la implicació en la societat, 

sent responsables socialment”

ASSISTÈNCIA

“Garantir una assistència integral amb 
qualitat i eficiència”

USUARIS

“Millorar la detecció de necessitats, 
l'accessibilitat, la informació i la 

satisfacció  dels usuaris”
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• Incrementar l’ambulatorització quirúrgica 

• Augmentar les inversions en equipament tecnoassistencial 

• Desenvolupar l’Hospitalització a Domicili 

• Programa de cribratge del càncer de còlon i recte 

• Potenciar el procés de control de la infecció 

• Introduir i implantar la metodologia Lean  

• Augmentar la cultura de seguretat del pacient: augmentant les notificacions d’incidents i 

d’efectes adversos a la Intranet, la formació en aspectes qualitat / seguretat i l’avaluació 

d’indicadors 

• Implantar la ISO 9001:2008 a més serveis centrals i d’altres 

 

Eix “Sostenibilitat” 

 

SOSTENIBILITAT 

2. Assegurar la sostenibilitat de l’organització en recursos, equipaments i estructures 

• Assolir l’equilibri pressupostari i financer 

• Millorar els Fons Propis 

• Desenvolupar la certificació, segons la Llicència Ambiental, l’edifici de Consultes Externes 

• Augmentar la productivitat dels professionals 

• Millorar els els materials i els equipaments del centre: quiròfan al bloc Obstètric, 

restauració de Antic Asil, i millores a l’Edifici B i al Centre Geriàtric. 

• Estendre a d’altres àrees el Projecte “Estalvi Energètic” 

PRIVATS 

3. Augmentar el volum i el benefici de l’activitat sanitària privada 

• Augmentar l’activitat sanitària privada  

• Desenvolupar i implantar un nou projecte d’activitat privada 

REORDENACIÓ COMARCAL I ALIANCES  

4. Assolir la reordenació comarcal, augmentar les aliances existents i el treball en xarxa, convertint-

nos en un centre d’excel·lència 

• Reforçar el posicionament del centre a través de les aliances amb els hospitals comarcals 

i de 3r., nivell 

COMUNICACIÓ 

5. Millorar la comunicació en tots els àmbits de l’organització 

• Millorar la comunicació entre els professionals i comandaments 

• Revisar i implantar la Guia d’Estil i el Codi Ètic del centre 

SISTEMES D’INFORMACIÓ  

6. Millorar i innovar en els sistemes d'informació sanitaris 
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• Ampliar funcionalitat de l’app del centre 

• Revalorar i millorar el sistema informàtic 

hospitalari 

 

 

Eix ”Professionals” 

 

PROFESSIONALS 

7. Disposar dels millors professionals, tècnica, relacional i humanament, augmentant la seva 

coresponsabilització i satisfacció 

• Rebaixar l’absentisme laboral 

• Realitzar l’avaluació de risc psicosocial i l’enquesta de clima laboral, imnplantant les 

accions de millora sorgides 

• Estendre l’avaluació 360 º a la resta de professionals de l’hospital 

CONEIXEMENT 

8. Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, incorporant-hi l’empresa i la universitat 

• Potenciar la formació “online” 

• Augmentar els projectes internacionals i nacionals de recerca 

• Iniciar projectes d’innovació 

RESPONSABILITAT SOCIAL  

9. Augmentar la implicació en la societat, sent responsables socialment 

• Estendre la cultura de la RSC a tota l’organització 

• Elaborar una memòria de RSC 

• Augmentar els projectes de RSC 

 

Eix ”Usuaris” 

 

USUARIS 

10. Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la informació i la satisfacció  dels usuaris 

• Augmentar la satisfacció a les urgències i a l’hospitalització  

• Disminuir les reclamacions de tracte 

• Augmentar en un 50% els usuaris amb comunicació “online” 

 

1.2.4. La FPHAG i la Responsabilitat Social Corporativa 

 

Al gener de 2014 s’elaborà i es començà a implantar el Programa Estratègic de Responsabilitat Social Corporativa per 

als anys 2014-2019. El programa comprèn 6 eixos estratègics d’actuació i els seus corresponents objectius estratègics. 
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1.2.4.1. Eixos estratègics 

 

 

1. Ser un hospital sostenible i 

realitzar polítiques de protecció 

mediambiental 

 

2. Promoure hàbits saludables i 

prevenir 

 

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 

 

4. Promoure i facilitar el suport social als professionals de 

l’organització 

 

5. Gestió ètica, 

responsable i transparent 

 

6. Responsabilitat amb els 

clients i proveïdors 
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1.2.4.2. Objectius estratègics  

 

1. 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 

 

1.2. Promocionar i facilitar la protecció mediambiental 

1.2.1. Millorar la gestió mediambiental 

 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. 

1.2.2. Millorar la gestió dels residus 

 Promoure programes de reciclatge 

 Augmentar el reciclatge 

1.2.3. Augmentar l’estalvi energètic  

 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”) 

1.2.4. 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 
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2. PROMOURE ELS HÀBITS SALUDABLES I PREVENIR 

 

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.  

2.2.1. Seguir les recomanacions de la Xarxa Catalana 

d’Hospitals sense Fum 

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 

 

3. COL·LABORACIONS AMB LA SOCIETAT.  

 

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 realitzant en 

col·laboracions. 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 

3.1.1. Dr. Cruz ha anat a Cuba a intervenir patologia de columna vertebral 

3.1.2. SEM a la Índia (Miquel Rodríguez) 

3.1.3. Iñaki Alegria a Etiòpia (Hospital de Gambo) 

3.2. Promocionar i participar en projectes de voluntariat 

3.3. Participar en projectes educatius en salut 

3.3.1. Escoles 

3.4. Participar en projectes de formació i informació als col·lectius “diana” 

3.4.1. Centres cívics (ancians...) 

3.4.2. Promoció de jornades cardiosaludables conjuntes amb associacions de veïns, etc. 

3.5. Participar en projectes de cooperació local i comarcal  

3.5.1. Establiment de convenis de col·laboració amb els ajuntaments  

3.6. Participar en projectes de cooperació internacional, i posar en marxa convenis i 

projectes de cooperació amb altres països, ONG's o organismes internacionals.  
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3.6.1. Comunitat Vedruna: Accions a Sud-Amèrica (donatius...) 

3.6.2. Agermanaments amb Àfrica: el projecte de Gambo 

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. 

3.9. Creació de Clubs d’usuaris 

3.9.1. Club de “mama” per potenciar el suport i assistència a les dones mastectomitzades 

3.9.2. Club del cor 

3.9.3. Club del pacient Renal 

3.9.4. Club de la lactància materna 

 

4. PROMOURE I FACILITAR EL SUPORT SOCIAL ALS 

PROFESSIONALS DE L’ORGANITZACIÓ 

 

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  

4.1.2. Desenvolupament d’una guia d’estil per als 

professionals a l’organització. 

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  

4.3. Oferir ajudes de tipus laboral i econòmic als professionals  

4.3.1. Beques d'estudis,  

4.3.2. Préstecs habitatge,  

4.3.3. Complement familiar,  

4.3.4. Ajudes per a llibres,  

4.3.5. 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 

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

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  

4.4.6. Avaluar i fer propostes de millora a partir de suggeriments, queixes i propostes 
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5. GESTIÓ ÈTICA, RESPONSABLE I TRANSPARENT  

 

5.1.1. Conèixer els principals grups d’interès de la 

FPHAG. 

5.1.2. Constitució de la Comissió de Bones 

Pràctiques per vetllar per la difusió, 

compliment i actualització del codi ètic. 

5.1.3. Constitució de la Comissió de Responsabilitat 

Social Corporativa per vetllar pel compliment 

de la política de Responsabilitat Social Corporativa i promoure les actuacions 

responsables en matèria econòmica, social i mediambiental. 

5.1.4. Integració dels indicadors de la RSC al Quadre de Comandament de l’organització. 

5.1.5. Desenvolupament del Pla d’Igualtat. 

5.1.6. Promoure la política d’acreditacions i certificacions de qualitat dels equips. 

5.1.7. 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.  

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

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

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 

 7Xarxes socials 

 Llibre sobre la FPHAG 

 

 

6. RESPONSABILITAT AMB ELS CLIENTS (PACIENTS i USUARIS) i 

PROVEÏDORS 

 

6.1. Participar i comunicar-se amb els pacients i usuaris  

6.1.1. Convenis 

6.2. Participació i comunicació amb proveïdors 

6.2.1. Elaboració del Codi de relació amb la Indústria Farmacèutica 

6.2.2. Definició i implantació del pla d’acció del medicament 

6.2.3. Difusió del codi ètic i codi de conducta entre els principals grups d’interès 
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2. Perfil de 

l’organització 
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2.1. Nom de l’organització 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) 

 

2.2. 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. Marques que utilitza 

Les diferents marques que formen la nostra cartera són: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Cartera de serveis 

 

Àrea ambulatòria 

Especialitats mèdiques 

 Medicina interna 

 Cardiologia 

 Pneumologia 

 Endocrinologia (UDEN) 

 Nefrologia 

 Dermatologia 

 Malalties infecciones 

 VIH 

 Aparell digestiu 

 Reumatologia 

 Al·lergologia 

 Risc vascular 

 Neurologia 

 Neuropsicologia 

 Oncologia mèdica 

 Oncohematologia 

 Hematologia clínica 

 Geriatria 

 Medicina física i rehabilitació 
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Ginecologia i obstetrícia 

 Obstetrícia 

 Ginecologia 

 Diagnòstic prenatal 

 Perinatologia 

 Patologia de la mama 

 

Especialitats quirúrgiques 

 Cirurgia general i digestiva 

 Cirurgia pediàtrica 

 Cirurgia vascular 

 Cirurgia oral i maxil·lofacial 

 Cirurgia plàstica i reconstructora 

 Otorinolaringologia 

 Oftalmologia 

 Urologia 

 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

 

Anestesiologia 

 Preoperatori 

 Clínica del dolor 

 

Pediatria i especialitats pediàtriques 

 Neonatologia 

 Medicina pediàtrica 

 Pneumologia pediàtrica 

 Cardiologia pediàtrica 

 Endocrinologia pediàtrica 

 Gastroenterologia pediàtrica 

 Neurologia pediàtrica 

 Nefrologia pediàtrica 

 Oncohematologia pediàtrica 

 Al·lergologia pediàtrica 

 

Atenció sociosanitària 

 Psicogeriatria 

 Avaluació integral ambulatòria (geriatria, cures 

pal·liatives i trastorns cognitius) 

 

Gabinets d’exploració  

 Aparell digestiu 

 Pneumologia  

 Cardiologia 

 Ginecologia i obstetrícia 

 Reumatologia 

 ORL 

 Oftalmologia 

 Cirurgia vascular 

 Al·lergologia 

 

Alternatives a l’hospitalització 

 Hospitalització a Domicili 

 Hospital de dia medicoquirúrgic 

 Hospital de dia geriàtric 

 Hospital de dia psicogeriàtric (Hospital de Dia Sant 

Jordi) 

 Unitat de diagnòstic ràpid 

 Hospital de dia oncohematològic 

 Àrea de tècniques especials 

 Unitat de cirurgia sense ingrés 

 Cirurgia menor ambulatòria 

 

Urgències 

 Urgències mèdiques i geriàtriques 

 Urgències quirúrgiques 

 Urgències traumatològiques 

 Urgències obstètriques 

 Urgències psiquiàtriques 

 Urgències oftalmològiques 

 Urgències pediàtriques 

 SEM 

 Atenció continuada domiciliària 

 

Hospitalització a l’àrea sociosanitària 

 Convalescència 

 Cues pal·liatives 

 Estada mitjana polivalent 

 

Hospitalització d’aguts 

 Cirurgia general i especialitats quirúrgiques 

 Psiquiatria d’aguts 

 Medicina interna i especialitats mèdiques 

 Oncologia 
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 Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

 Pediatria 

 Unitat de cures intensives 

 Unitat de cures intensives neonatal 

 Obstetrícia i ginecologia 

 Geriatria 

 UFFISS geriàtrica (posar geriàtrica en minúscula) 

 UFISS de cures pal·liatives 

 

Serveis Centrals 

 Anestesiologia i reanimació 

 Diagnòstic per la imatge 

 Anatomia patològica 

- Biòpsies 

- Citologies 

- Immunohistoquímica 

- Autòpsies 

- Biòpsies intraoperatòries 

- Gangli sentinella 

 Farmàcia 

 Laboratori clínic 

 Banc de sang 

 Unitat de medicina física i rehabilitació 

 Treball social 

 

Programes especials 

 Programa de cribatge del càncer de mama del 

Vallès Oriental 

 Unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició del 

Vallès Oriental 

 Programa de Malaltia Crònica 

 

Residència social 

 Residència privada 

 Centre col·laborador de l’ICASS 

 

Cartera de serveis privats 

 Unitat Funcional d’Accident: trànsit, esportius, 

escolars 

- Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

- Rehabilitació i fisioteràpia 

 Atenció a la dona i a l’infant 

- Atenció al part 

- Ginecologia 

 Cirurgia General i Especialitats 

- Cirurgia general i abdominal 

- Urologia 

- Cirurgia pediàtrica 

- Otorinolaringologia 

- Cirurgia Vascular 

 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

 Medicina Estètica i Cirurgia Plàstica 

 Oftalmologia 

 Clínica del dolor 

 Assessorament medicolegal 

- Valoració del dany corporal 

- Assessorament d’informació medicolegal 

 Especialitats mèdiques 

- Hospitalització 

- Neurologia 

- Endoscòpia digestiva 

- Atenció a la punxada accidental 

 Cures d’infermeria 

 Hospitalització a l’àrea sociosanitària 

 Teràpies alternatives 

- Osteopatia 

- Tallers neuropsicològics 

- Acupuntura 

  



 
 

23 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

2.2.3. Altres serveis  

 

2.2.3.1. Prevenció 

o Programes comunitaris de detecció precoç del càncer: 

 Càncer de mama (Regió Sanitària del Vallès Oriental) 

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

o Informació i assessorament a professionals, institucions i associacions en temes de 

educació i prevenció. 

o Campanyes d’educació en hàbits saludables. 

 

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

 Formació 

o Comunicació 

o Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (TICs) 

o Formació assistencial en processos de referència 

o Gestió de recursos 

o Confidencialitat i legislació sanitària 

o Prevenció de riscos laborals 

o Qualitat i recerca 

 Docència 

o Docència de Pregrau (ensenyament secundari i cicles formatius) 

 Cures d’auxiliars d’infermeria 

 Gestió Administrativa 

 Informàtica 

 Cuina i Gastronomia 

 Diagnòstic per la Imatge 

 Document Sanitària 

 Dietètica FP 

 Laboratori 

 Anatomia Patològica i Citologia 

 Administració i finances 

 Secretariat mèdic 

 Formació ocupacional (manteniment, tècnic electricista …) 

 Treballs de Recerca 

o Docència de Grau (ensenyament de caràcter professional) 

  Arts i humanitats 

  Ciències 

  Ciències de la salut 

 Medicina 
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 Farmàcia 

 Psicologia 

 Infermeria 

 Logopèdia 

 Fisioteràpia 

  Ciències socials i jurídiques 

 Treball Social 

 Educació Social 

 Teràpia ocupacional 

  Enginyeria i agricultura 

o Docència de Postgrau i Màster 

o Formació Sanitària Especialitzada 

 Recerca clínica i innovació 

o Assaig fase I 

o Assaigs fases II-III 

o Investigació epidemiològica 

 Prevenció i control 

 Dietes i hàbits saludables 

 Tabaquisme 

 Cribratge 

 

2.3. Estructura operativa de l'organització, incloses les principals divisions, entitats operatives, filials i 

negocis conjunts (joint ventures). 

 

2.3.1. Recursos 

 

La FPHAG disposa, en total, de:  

 422 llits distribuïts en: 

o 295 d’atenció hospitalària general,  

o 30 d’atenció hospitalària psiquiàtrica 

o 40 d’atenció sociosanitària 

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

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

 104 places d’hospitals de dia 

o 34 places d'hospital de dia tractaments médicoquirúrgics i oncohematològiques 

o 30 places d'Hospital de Dia Geriàtric 

o 40 places Hospital de Dia Sant Jordi d’atenció sociosanitària 
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 Col·labora amb hospitals del territori amb el desplaçament dels seus professionals cal aquells 

centres (Hospital de Mollet i Hospital de Sant Celoni)  

 

2.3.2. Mapa de processos 

 

 
2.3.3. Aliances estratègiques: convenis de col·laboració al 2014 

 

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 19.000 altes i 312.466 

visites ambulatòries l’any.  
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2.3.4. Aliances comarcals hospitalàries i d’atenció primària 

Es descriuen les principals aliances establertes i actualment vigents. 

 

FPAHG: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers; HM: Hospital de Mollet; HSC: Hospital Sant Celoni 

Aliances FPHAG HM HSC 
Atenció 

primària 

Mútua de 

Granollers 

UDIVOR (Diagnòstic per la Imatge) X X X  X (***) 

Anatomia Patològica X X X   

Oftalmologia X X X   

Especialitats mèdiques* X X X   

Neurologia X   X X (*)  

Pneumologia X   X   

Digestiu X      

Reumatologia X   X X  

Hematologia X X X   

Oncologia X X X   

Nefrologia X X(**)     

Cardiologia X     X (*)  

UDEN X     X  

Especialitats quirúrgiques** X X X   

Ginecologia i Obstetrícia X   X   

Cirurgia vascular X X X   

Cirurgia oncològica X X X   

Cirurgia ortopèdica i traumatològica   X   

Sistemes d’Informació idèntics (HIS – 

SAVAC)  
X  X   

Sistemes d’Informació compartit 

(Sunset) 
X X X X  

* 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 

 

2.3.5. Altres aliances 

 

 Proves/ Assistencials  

o Banc de Sang i Teixits 

 Recerca  

 Docència i formació  

o Unió Consorci i Formació 
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 ONG  

o Associació Espanyola contra el Càncer 

o Fundació OncoVallès 

 Altres  

o Col·legi d’Advocats de Barcelona 

o Ajuntament de Granollers 

o Hospital Clínic Universitat de Barcelona 

 

 

2.4. Localització de la seu de l’organització 

 
 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

o Avinguda Francesc Ribas s/n 

o 08402 Granollers, Barcelona 

o Espanya 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situació dins el mapa de Catalunya Situació dins el mapa d’Espanya 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www15.gencat.cat/icaen_prd_elec/&ei=fKfJVebbFsSuU_3RhPgM&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGDfTSMjlUosqfLoC-Wsp5qwT-ksQ&ust=1439365372916016
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjqxLTEoMcCFQS3FAodz50H3Q&url=http://www.fediea.org/ea3/&ei=7KfJVbjEIYTuUs-7nugN&psig=AFQjCNF4VYAhVF-k4OAdIhdMw2X6VdFANw&ust=1439365455599300
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2.4.2. Estructures arquitectòniques i operatives de l’organització 

 

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

 
 

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 

sostenibilitat tractats en la memòria 

 

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. 
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2.6. Naturalesa de la propietat i forma jurídica 

L’empresa Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, sota la direcció del Patronat de la Fundació,  té 

naturalesa d’entitat de fundació privada amb personalitat jurídica pròpia, i les seves actuacions empresarials 

s’ajusten al dret privat. 

La FPHAG està constituïda per: 

1. Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG), pròpiament 

2. Fundació Privada Bertran de Seva 

3. Fundació Privada Francesc Ribas 

 

2.7. 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.  

 

2.8. Dimensions de l’organització 

 

2.8.1. Persones (professionals) 

L’any 2014 La Fundació Privada Hospital de Granollers tenia una plantilla de 1.557 professionals 

 

2.8.2. Activitat assistencial 

Hospitalització 

 

 
Activitat quirúrgica programada (any 2014) 

 Convencional CMA Índex de 

substitució 

TOTAL 

Cardiologia 100 35 25,9% 135 

Cirurgia general 804 792 49,6% 1.596 

Cirurgia maxil·lofacial 47 24 33,8% 71 

Cirurgia pediàtrica 19 212 91,8% 231 

Cirurgia vascular 178 145 44,9% 323 

Clínica dolor 2 4 66,7% 6 

Ginecologia 404 234 33,9% 638 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Altes hospitalàries  21.594 21.641 21.799 19.997 19.443 18.831 19.375 

Altes convencionals  17.063 17.381 16.960 16.988 16.275 15.258 14.769 

Altes CMA  4.531 4.260 4.839 3.009 3.168 3.573 4.606 

Estada mitjana (dies) 4,93 4,23 4,53 4,63 4,60 4,60 4,48 

Parts  2.307 2.220 2.021 1.906 1.839 1.751 1.664 
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Oftalmologia 4 1.676 99,8% 1.680 

Otorino-laringologia 145 311 68,2% 456 

Traumatologia 905 1323 59,4% 2.228 

Urologia 368 83 18,4% 451 

        

Total 2.976 4.839 61,9% 7.815 

 

Activitat quirúrgica urgent (any 2014) 

Cirurgia general 570 

Cirurgia vascular 17 

Ginecologia 68 

Obstericia 380 

Oftalmologia 13 

Otorinolaringologia 4 

Traumatologia 714 

Urologia 25 

Clínica dolor 4 

Cardiologia 78 

    

Total 1.873 

 

Cirurgia menor ambulatòria (any 2014) 

Cirurgia general 1.132 

Cirurgia maxil·lofacial 1.070 

Cirurgia pediàtrica 9 

Traumatologia 28 

Urologia 937 

Oftalmologia 53 

Otorinolaringologia 11 

Ginecologia 117 

Endocrinologia 1.664 

Dermatologia 1.405 

Hematologia 144 

Clínica dolor 4 

    

Total 6.574 

 

Tècniques especials (any 2014) 

Endoscòpies digestives   3.997 

Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica 153 

Cardiologia (Ecocardiograma Doppler)   6.956 
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Activitat clínica del dolor     

           Hospitalització   6 

           Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 3.079 

 

Consultes externes 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Primeres visites  75.995 68.852 68.410 81.906 113.894 111.679 115.132 

Visites successives  157.593 147.738 172.708 171.013 137.251 148.057 150.178 

Relació successives/primeres  2,07 2,15 2,52 2,09 1,21 1,33 1,30 

Mitjana diària de visites  938 870 968 1.016 1.009 1.043 1.066 

 

Unitat de diagnòstic ràpid 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Primeres visites  866 674 717 817 868 1.455 1.509 

Visites successives 1.485 1.033 1.132 1.165 1.284 1.237 1.325 

Relació successives/primeres 1,71 1,53 1,58 1,43 1,48 0,85 0,88 

 

Hospital de dia 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tractaments d’oncologia mèdica  7.250 5.589 5.804 6.200   5.952   

Tractaments d’oncologia i 

oncohematologia 

583 1.184 973 903 7.204 1.991 7.516 

Tractaments d’hospital de dia mèdic  3.172 2.580 5.700 5.701 4.206 5.230 7.843 

Altres tractaments 4.744 3.751 2.583 2.200 4.912 6.338 6.441 

 

Urgències 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ateses 131.419 120.804 115.070 108.441 105.386 105.904 

Ingressades 10.358 10.312 9.587 10.392 11.682 11.794 

Traslladades 955 1.054 1.069 907 629 480 

Mitjana diària d’urgències 360 331 315 296 289 290 

 

Unitat de cures intensives 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Altes  472 584 501 593 535 516 541 

Estada mitjana 6,8 5,65 6,04 5,55 5,98 5,65 7,05 
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Diagnòstic per la imatge 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Radiologia convencional 106.337 101.382 100.487 99.190 100.303 102.402 108.614 

Radiologia convencional 

contrastada 

  890 734 827 770 789 756 

Ecografies 10.265 11.411 10.702 12.651 12.846 13.564 13.865 

TAC 10.699 11.590 11.802 10.594 10.603 11.344 12.106 

Mamografies 12.099 10.098 15.042 12.218 12.618 12.741 12.833 

Radiologia intervencionista 662 752 1.056 630 715 751 696 

Ressonància magnètica nuclear 6.325 6.300 5.417 5.183 5.373 3.956 5.013 

 

Laboratori 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Determinacions d’hematologia 188.152 162.682 159.830 133.145 130.842 137.979 132.113 

Determinacions de bioquímica 663.598 777.183 803.074 671.299 637.928 651.349 690.862 

Determinacions de microbiologia 29.460 30.835 31.520 29.965 28.911 30.044 41.996 

Determinacions d’urgències 433.736 471.306 497.265 381.643 377.893 383.354 392.874 

Banc de sang  28.935 20.421 21.601 9.980 10.138 10.321 8.192 

 

Anatomia patològica 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Citologies 22.752 23.075 22.139 24.361 24.474 26.421 25.504 

Biòpsies 11.023 9.103 11.746 13.458 14.165 15.643 15.936 

Tècniques especials         6.251 7.284 7.517 

Necròpsies 32 32 18 29 29 24 29 

 

Farmàcia 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dispensació en farmàcia interna 891.838 838.338 841.184 872.427 971.583 954.531 1.044.572 

Dispensació en farmàcia externa 8.500 10.690 9.247 12.858 16.321 18.493 21.721 

Preparació de citostàtics 6.221 7.981 8.777 8.786 8.862 9.519 8.565 

Preparació de nutricions 

parenterals 

3.447 3.146 3.200 3.385 3.389 3.362 4.303 

Fórmules elaborades 1.953 1.539 3.644 2.571 1.389 2.865 1.780 
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Activitat per serveis i especialitats (any 2014) 

    Visites de consultes externes 

 Altes 

d’hospitalització 

Altes 

CMA 

Total Primeres Successives Succesives/ 

primeres 

Medicina interna  1.865 -  10.123 3.747 6.376 1,70 

Cardiologia  769 42 7.778 3.809 3.969 1,04 

Pneumologia  395 -  4.726 2.253 2.473 1,10 

Endocrinologia  13 -  12.459 3.654 8.805 2,41 

Aparell digestiu  -  -  5.679 2.299 3.380 1,47 

Oncologia  182 -  9.519 2.274 7.245 3,19 

Reumatologia 5 -  6.984 2.681 4.303 1,60 

Neurologia 306 -  6.960 3.317 3.643 1,10 

Nefrologia  -  -  2.496 1.150 1.346 1,17 

Dermatologia   -  11.105 7.320 3.785 0,52 

Al·lergologia -  -  2.605 1.867 738 0,40 

Hematologia -  -  18.042 3.027 15.015 4,96 

Pediatria i especialitats  806 -  11.029 5.751 5.278 0,92 

Geriatria 1.288 -  790 580 210 0,36 

Cirurgia general 1.847 670 10.124 5.226 4.898 0,94 

Cirurgia vascular  205 145 4.120 2.231 1.889 0,85 

Cirurgia pediàtrica  26 197 1.376 894 482 0,54 

Cirurgia maxil·lofacial  49 17 2.699 1.467 1.232 0,84 

Urologia  548 70 12.664 6.008 6.656 1,11 

Oftalmologia 14 1.679 31.979 15.645 16.334 1,04 

Otorinolaringologia  141 291 12.244 6.706 5.538 0,83 

Cirurgia ortopèdica i 

traumatologia 

1.845 1.275 50.190 17.363 32.827 1,89 

Ginecologia i obstetrícia  2.282 217 9.811 4.446 5.365 1,21 

Anestesiologia -  -  10.893 9.333 1.560 0,17 

Clinica del dolor 4 3 2.438 1.272 1.166 0,92 

Atencions d'infermeria i 

altres 

-   - 6.235 600 5.635 9,39 

Medicina física i 

rehabilitació 

-   - 174 162 12 0,07 

 

Principals grups relacionats amb el diagnòstic  
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Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Convalescència               

Pacients atesos  453 455 610 586 618 611 620 

Estades 12.906 12.971 14.443 12.419 13.044 12.265 12.161 

Cures pal·liatives               

Pacients atesos 209 284 280 274 322 299 233 

Estades 3.798 3.267 3.670 4.102 3.822 4.229 3.577 

Hospital de dia geriàtric               

Pacients atesos   254 118 240 267 183 204 

Estades 6.731 5.947 7.004 7.171 6.961 6.573 6.592 

UFISS               

Pacients atesos de geriatria 675 773 695 617       

Pacients atesos de cures pal·liatives 132 125 117 179       

Equips d’avaluació integral ambulatòria 

(EAIA) 

              

Processos avaluats:     422 338 467 396 378 

Geriatria i cures pal·liatives 169 110 76 78 207 337 343 

Trastorns cognitius  101 226 346 260 260 59 35 
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Residència 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Places 52 52 52 52 52 52 57 

Estades 18.945 18.929 18.959 18.903 18.811 18.807 19.636 

Índex d'ocupació 98,8% 99,5% 99,9% 99,6% 99,1% 99,1% 94,3% 

 

Activitat mutual i privada 

Hospitalització  

Altes d’hospitalització convencional    1.195 

Estada mitjana a hospitalització convencionals  5,52 

Altes CMA         135 

Parts      247 

Activitat quirúrgica  

Cirurgia menor ambulatòria  48 

Cirurgia major ambulatòria  135 

Cirurgia convencional   504 

Urgències  

Medicina interna     938 

Pediatria      543 

Traumatologia 4533 

Altres       967 

Rehabilitació  

Sessions   25092 

Visites ambulatòries  

Visites  10929 
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2.8.3. Resultats econòmics i inversions 

 

 

 

2.8.4. Programes de prevenció 

 
 Cribratge de mama 

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

 

 Programa de deshabituació tabàquica per a usuaris i treballadors 

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

 

2.8.5. Gestió del coneixement 

 

2.8.5.1. Activitat de recerca i innovació 
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2.8.5.2. Activitat de docència 

La FPHAG és també universitat, en conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya, pel grau de 

Medicina 
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Especialistes en formació 

 

 

 

2.8.5.3. Activitat de formació 
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2.8.5.4. Activitat de la biblioteca 
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2.9. Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en la grandària, estructura i 

propietat de l’organització 

L’any 2014 es va poder mantenir la plantilla de 1557 persones. 

A nivell d’estructura organitzativa, es va incrementar les col·laboracions amb els hospitals de Sant Celoni i 

Mollet. 

 

2.10. Premis i distincions rebuts durant el període informatiu 

L’Hospital obté tres certificats de qualitat ISO 9001:2008 

 

Els serveis de Laboratori Clínic, Farmàcia i Anatomia 

Patològica de l’Hospital General de Granollers han 

obtingut el certificat per la norma ISO 9001:2008 

atorgat per l’empresa APPlus. La certificació posa de 

manifest el compromís de l’Hospital amb la qualitat i 

comporta la implantació d’un Sistema de Gestió de la 

Qualitat segons la norma UNE-EN ISO.  

 

Aquest procés ha implicat a tots els professionals dels 

serveis que han participat elaborant procediments, 

registres, indicadors, detectant oportunitats a diferents problemes i endegant les accions corresponents de millora en 

eficiència. La norma ISO és una norma de reconeixement internacional que marca un conjunt de directrius per a la 

gestió de qualitat, basat en un enfocament de gestió per processos i en la millora contínua de la qualitat mitjançant 

l’ús d’indicadors. 

 

La Unitat de Neurologia, reconeguda per l’atenció al pacient de Parkinson 

La Unitat de Neurologia de l’Hospital ha estat finalista en la novena edició dels premis “Best in Class”, en la categoria 

de millor especialitat en Parkinson, per la seva qualitat en l’atenció al pacient. 

 

Els premis són una iniciativa promoguda per Gaceta Médica i tenen l’aval de la Cátedra de Innovación y Gestión 

Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos que, amb diferents societats científiques, aporten rigor i independència al 

procés d’avaluació. En aquesta edició s’han presentat 655 candidatures de més de 360 centres de tot l’Estat espanyol. 

Els guanyadors i finalistes formen part de la Guía de los Mejores Hospitales y Servicios Sanitarios, que s’edita 

anualment. 
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Reconeixement a professionals de l’Hospital 

En el marc de la Jornada de la Infermeria del Vallès 

Oriental, organitzada per la delegació comarcal del 

Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB), es van 

lliurar diferents reconeixements per distingir 10 

infermeres que han destacat en els àmbits de la 

innovació, la bona pràctica professional i la seva 

trajectòria. Quatre infermeres de la Fundació Privada 

Hospital Asil de Granollers, M. Dolors Navarro Sola, Olga 

Silva Gómez, Eloísa Ruda Resina i Lluïsa Bancó Tura, han 

estat mereixedores d’aquesta distinció. 

Reconeixement a la Dra. Vicky Borràs 

 

Una altra professional del centre ha estat distingida aquest any 

per la seva tasca científica. La Dra. Vicky Borràs, com a 

representant de la delegació espanyola de la Societat 

d’Endocrinologia Infantil, ha participat en el projecte 

internacional Active Healthy Living, una iniciativa per fer front a 

l’obesitat infantil des d’un punt de vista global i centrant-se en 

l’activitat física com a principal intervenció preventiva i de 

tractament. 

 

 

Acreditació d’Or de la Xarxa Internacional d’Hospitals Sense Fum 

 

L’Hospital ha estat reconegut amb el nivell Or de la 

Xarxa Internacional d’Hospitals sense Fum, màxima 

distinció atorgada als centres sanitaris que 

representen un exemple en la lluita contra el tabac 

per a la resta d’organitzacions. Entre altres accions 

de prevenció i control entre els professionals i els 

usuaris, l’Hospital ha organitzat activitats de 

promoció de la salut amb motiu del Dia Mundial 

Sense Tabac, amb la realització de mesuraments de monòxid de carboni a l’aire espirat, proves de valoració de la 

funció pulmonar i càlcul de l’edat pulmonar; lliurament de documents informatius, i difusió dels programes d’ajuda a 

les persones fumadores que ofereix l’Hospital. 
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Reconeixement als professionals que fa 25 anys que treballen al centre 

Anualment, la FPHAG reconeix a aquells treballadors que na estat treballant durant 25 anys al centre 

 

 
 

 

Homenatge als col·laboradors altruistes 

El Patronat i l’equip directiu de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers han organitzat aquest any un acte 

d’homenatge per agrair la col·laboració altruista de persones i entitats que amb les seves iniciatives i aportacions 

desinteressades han ajudat a cobrir o millorar diferents necessitats de l’Hospital, contribuint al benestar dels 

ciutadans que reben atenció al centre. 
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3. Paràmetres de la 

memòria 
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PERFIL DE LA MEMÒRIA 

 

3.1. Període cobert per la informació continguda a la memòria  

El període a què fa referència aquesta memòria és l’any 2014, fent esment els impactes econòmics, socials i 

ambientals a cada indicador, excepte els que no es consideren d’aplicació a la FPHAG. 

 

3.2. Data de la memòria anterior més recent 

Aquest 2014, és la primera memòria GRI que elabora la FPHAG 

 

3.3. Cicle de presentació de memòries 

Anual 

 

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

El contacte per obtenir informació general sobre aquesta memòria Les qüestions relatives a Responsabilitat Social 

s’han d’adreçar a la Direcció de Qualitat i Planificació, i Gabinet de comunicació, a través de: 

direccioqualitat@fhag.es ; comunicacio@fhag.es  

 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 

o Avinguda Francesc Ribas s/n 

o 08402 Granollers, Barcelona 

o Espanya 

 

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. 

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. 

Els continguts intenten reflectir el compromís amb els indicadors mediambientals, socials i econòmics de la FPHAG, 

mostrant-se els indicadors i aquells temes definits per la Guia GRI (G3.1) perquè els grups d’interès puguin expressar la 

seva opinió sobre els assoliments durant el 2014. 

mailto:direccioqualitat@fhag.es
mailto:comunicacio@fhag.es
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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 

 Precisió: les dades dels indicadors es mostren detealladament perquè els grups d’interès puguin analitzar i 

avaluar els assoliments de la FPHAG 

 Transparència: descrivint tots els aspectes, tant positius com negatius, sobre el compliment que en fa la 

institució.  

 Senzillesa en els continguts: expressant només l’esència dels assoliments 

 

3.6. Cobertura de la memòria  

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. 

 

3.7. Indicar l'existència de limitacions de l'abast o cobertura de la memoria. 

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. 

 

3.8. 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 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 

 

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. 

Les dades econòmiques que es mostren corresponen a les consolidades de l’exercici 2014, les socials a la plantilla en 

data 31 de desembre de 2014, i les mediambientals han estat proporcionades per les companyies d’aigua, electricitat i 

d’altres proveïdors de serveis. 
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3.10. 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 primera memòria de sostenibilitat de la FPHAG no s’ha produït cap reformulació 

 

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  

 

ÍNDEX DEL CONTINGUT DEL GRI 

 

3.12. Taula que indica la localització dels continguts bàsics en la memòria. 

Veure a l’annex 1, la taula de continguts del Global Reporting Initiative. 

 
 

VERIFICACIÓ 

 

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 2014 no té una verificació externa, programant la seva 

verificació externa per a l’any 2016. 
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4. Govern, compromisos 

i participació dels grups 

d’interès 
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GOVERN 

 

4.1. 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 

 

Els òrgans de govern i 

executius encarregats del 

procés de presa de 

decisions i 

implementació es 

descriuen a continuació. 
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      Patronat  (òrgan de govern)                    Equip directiu (càrrecs executius) 

 

4.1.2. Organigrama de l’organització 
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La responsabilitat directa sobre els temes de sostenibilitat recau en: 

 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 

 

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

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

 

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. 

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.  

 

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: 

 Relació del comitè amb els treballadors  

• E-Correu  

• Enquestes als professionals sobre diferents temàtiques 

• Assemblees 

 Relació del comitè amb la Direcció del centre 

• Reunions bilaterals amb la Direcció (comitè – direcció) 

• Reunions amb el director general 

• 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 

• Assessorament de la comissió de formació del centre 

• Participació en els grups de la carrera professional 

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

 

En tots aquests circuits s’analitzen i s’identifiquen les oportunitats de millora detectades, proposant-se les activitats 

adients. 
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4.5. 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). 

 

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.  

Al darrer 2014 aquesta DPO no es va cobrar, 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. 

La FPHAG compta amb uns Estatuts, un Codi Ètic i una Guia d’Estil 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: 

 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 i defendre l’estabilitat laboral, amb salaris justos i possibles, adaptats a les capacitats i 

responsabilitat de cada treballador i a les regulacions dels convenis col·lectius en vigor. 

 Fomentar l’ensenyança i educació per a la salut, ser un referent per a la societat en la seva labor docent. 

 Fomentar la participació de la persona atesa en la seva pròpia assistència, com eix de l’actuació de la FPHAG. 

 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 l’adequació ètica respecte a la publicitat i la comercialització. 
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Tota la informació emesa per l’òrgan de govern per qualsevol mitjà s’ha d’ajustar al principi de transparència, el que 

implica que la informació ha de ser clara, íntegra, correcta i verídica, sense que pugui induir a error o confusió. 

 

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. 

 

Els Estatuts de la FPHAG estableixen la composició del Patronat en els següents termes: 

• President 

• Vicepresident 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raó d’ésser de la Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers és oferir serveis sanitaris i 

socials personalitzats per millorar el benestar de 

les persones del Vallès Oriental en qualsevol 

moment del seu procés vital.

Missió

Orientació al 

pacient

Professionalitat
Compromís 

dels 

professionals

Visió
Ser referència en l’atenció sanitària, sociosanitària i social, i 

ser reconeguda per la seva sensibilitat a les necessitats dels 

seus clients, pel compromís i competència dels seus 

professionals i per l’excel·lència dels seus serveis en un 

entorn d’innovació i eficiència

Valors
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Els principis rellevants estan continguts en la missió, visió i valors de la FPHAG, i es despleguen en 4 eixos estratègics. 

 

 

 

 
Els 4 eixos es despleguen en 10 objectius estratègics següents: 

1. Garantir una assistència integral amb qualitat i eficiència 

2. Assegurar la sostenibilitat de l’organització en recursos, equipaments i estructures 

3. Augmentar el volum i el benefici de l’activitat sanitària privada 

4. Assolir la reordenació comarcal, augmentar les aliances existents i el treball en xarxa, convertint-nos 

en un centre d’excel·lència 

5. Millorar la comunicació en tots els àmbits de l’organització 

6. Millorar i innovar en els sistemes d'informació sanitaris 

7. Disposar dels millors professionals, tècnica, relacional i humanament, augmentant la seva 

coresponsabilització i satisfacció 

8. Avançar en la formació, docència, recerca i innovació, incorporant-hi l’empresa i la universitat 

9. Augmentar la implicació en la societat, sent responsables socialment 

10. Millorar la detecció de necessitats, l’accessibilitat, la informació i la satisfacció  dels usuaris 

 

Globalment, la missió es desplega estratègicament a tota l’organització a través d’objectius, activitats, indicadors i 

accions de millora (veure la figura següent) 

 

 

 

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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Missió, valors i visió

Objectius Estratègics 

Institucionals

Objectius 

Generals anuals

Objectius a les 

Direccions

Objectius als 

Serveis

Objectius als 

Professionals

 Pla Estratègic quinquennnal

 Pla de Qualitat I Seguretat

Activitats

 Programa d’Objectius 

     (Direcció pr Objectius - DPO’s - )

 Programa d’Objectius 

      (altres objectius no DPO’s)

Model d
e 

Gestió
 i 

Qualita
t 

(E
FQM)

 Programa d’Objectius de les 

Direccions

 Programa d’Objectius dels 

Serveis

Plans de millora

Resultats: 

indicadors 

d’assoliment

Cronograma

 Programa d’Objectius anual

Avaluació

Suport 

informàtic 

(QCI)

Estratègia d’implantació dels objectius de la 

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG)        
Versió 1 - 2009

 

 Sistema de Gestió de 

la Qualitat 

     (serveis clau de suport)
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Tanmateix, el model de gestió sostenible, que a sota es mostra, incorpora diferents eines per al desenvolupament de 

la responsabilitat social corporativa. 

 

 

4.9. 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. 

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.  

El Patronat aprova i revisa periòdicament la Política de Responsabilitat Social Corporativa de la FPHAG per assegurar la 

seva idoneïtat als Estatuts, i disposa 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. 

 

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. 

L’informe s’inclourà i es farà públic amb les memòries anuals.  

Pla Estratègic

Missió, valors i visió

Accions de millora

Resultats:

 

INDICADORS

Avaluació

Eixos estratègics,

i Objectius Estratègics 

Institucionals

Objectius / 

activitats

Comitès de seguiment

Codi Ètic i Guia d’Estil

Política de Qualitat

Programa Estratègic Funcional 

de Persones

Programa Estratègic Funcional 

de Medi ambient

Programa Estratègic Funcional 

de Compres i Logística

Programa Estratègic Funcional 

de RSC
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COMPROMISOS AMB INICIATIVES EXTERNES 

 

4.11. Descripció de com l'organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució. 

 
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. 

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. 

Aquests òrgans anteriors tenen com a competència vetllar pel compliment del Pla estratègic i dels seus 10 objectius 

estratègics.  

 

 

4.12. Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externament, així 

com qualsevol altra iniciativa que l'organització subscrigui o aprovi. 

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

 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: 

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

 

 

4.13. Principals associacions a les quals pertanyi (com ara associacions sectorials) i / o ens 

nacionals i internacionals a les quals la organització hi dóna suport 

 
 Associacions nacionals 

o Unió Catalana d’Hospitals 

o Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut 

o Fundació Unió Catalana d’Hospitals 

o Consorci de Salut i Social de Catalunya 

o Sociedad Española de Directivos de la Salut 

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


 
 

58 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

 

PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS 

 

4.14. Relació de grups d'interès que l'organització ha inclòs 

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. 

 Societat civil 

 Líders d’opinió 

 Partits polítics 

 Mitjans de comunicació 

 Mecenes 

 Població en general 

 Clients 

 Externs 

• Usuaris: del centre hospitalari i de la residència social 

• Visitants/acompanyants 

• Donants 

• Mútues 

• Estudiants 

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

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

• Professionals dels centres de col·laboració 

• Sindicats 

• 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  

 Patronat 

 Socis (aliances)  
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 Hospitals comarcals 

 Hospitals de referència 

 Universitats 

 Captació de clients 

 Gestió del coneixement 

 Atenció primària 

 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 

 

Associacions 
empresarials

Centres 
ensenyament

Associacions 
malalts i 
usuaris

Associacions 
veïns

Sindicats

Partits 
polítics

Mitjans de 
comunicació

Administracions 
Públiques

Clients

Donants

Prescriptors

Proveïdors

Visitants/aco
mpanyants

Usuaris

Col·legis 
professionals

Líders opinió

Societat civil

Personal 
serveis 
externs

Interns de la 
residència

Estudiants

Professionals 
administració i 

serveis

Professionals 
infermeria

Professionals 
mèdics

Òrgans de 
representació

Òrgans de 
govern

Extreballadors i 
jubilats

Voluntaris
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4.15. 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 reavaluar-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. 

 

4.16. 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. 

Per identificar les temàtiques més rellevants dels grups d’interès i poder donar resposta als seus interessos,  s’han 

definit diferentes metodologies d’interrelació amb la designació dels responsables corresponents, amb qui es 

reuneixen periòdicament. La metodologia d’interrelació amb els grups d’interès a la FPHAG es descriu a la taula 

següent. 

 

Grup d'interès Metodologia d'interrelació 

Clients externs 
Centraleta, punts d'informació, cartells, reclamacions i suggeriments, web, 

reunions, xarxes socials 

Interns (professionals, empleats, 
altres treballadors, i els seus 

sindicats) 

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 

Proveïdors Acords, convenis, contractes, concursos, web, aplicatius informàtics 

Comunitat local Web, acords, convenis, reunions, actes públics 

Òrgans de govern 
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió, 

reunions, memòries 

Societat civil 
Gabinet de comunicació, notes i relació amb els mitjans de comunicació, web, 

xarxes socials, convenis, actes, reunions, jornades externes 

Socis (aliances) 
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió, 

reunions, memòries 

Institucions reguladores 
Normatives, legislació, plans estratègics, control de gestió, informes de gestió, 

reunions, memòries 

Associacions i entitats Web, grups de treballa, actes, jornades, reunions i convenis 

Organismes col·legiats i societats Web, reunions i  convenis 
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4.17. 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 

 

Societat civil 

Informació actual, ràpida i transparència, publicitat, altruisme, salut 

pública, ocupació, transparència en la comunicació, i aspectes 

mediambientals 

Clients externs: usuaris del centre 

hospitalari i de la residència social, 

visitants/acompanyants, donants, 

mútues, estudiants 

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

seguretat del pacient, tracte, informació, 

atenció i resolució dels suggeriments i de les reclamacions, 

transparència en la comunicació i millora del  coneixement 

Clients interns: empleats, altres 

treballadors, els seus sindicats i 

d’altres (ex treballadors i jubilats), 

professionals de serveis externs 

Remuneracions, estabilitat laboral, beneficis socials, política de 

persones,  seguretat laboral, formació,  desenvolupament 

professional, conciliació i igualtat, comunicació interna, participació, 

relacions amb els sindicats i clima laboral 

Proveïdors   

   

Condicions de pagament, relacions estables i duradores, i risc 

compartit 

Comunitats locals 
Millora salut de la població de referència, prevenció i resultats òptims 

en salut, participació, cooperació i comunicació 

Òrgans de govern  

Eficiència, sostenibilitat, millora salut de la població de referència, 

prevenció i resultats òptims en salut, participació, cooperació i 

comunicació, transparència 

Socis (aliances)  
Recursos optimitzats, serveis compartits, millora de l’atenció al 

pacient i gestió del coneixement 

Institucions reguladores  

Compliment de la llei i dels contractes,  

sostenibilitat econòmica, pressupostos eficients i indicadors de 

resultat exactes 

Associacions i entitats  

Política general 

Resultats en salut òptims, atenció a les reclamacions i als 

suggeriments, transparència, aliances, comunicació i participació 

Organismes col·legiats i 

societats 

Gestió del coneixement (formació, docència, recerca, biblioteca), 

ocupació i  

desenvolupament professional 
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5. Dimensió econòmica 
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LA SOSTENIBILITAT ECONÒMICA A LA FPHAG 

 
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 2014 es varen realitzar les següents accions: 

 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. 

 

ACOMPLIMENT ECONÒMIC 

 

EC1. Valor econòmic...  

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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EC2. Conseqüències financeres...  

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

climàtic. 

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 per un import total de -133.701,01 €, que implica 

una disminució del 17,23%. El desglossament d’aquesta despesa es mostra a aquest informe a l’indicador EN3.  

 

EC3. Cobertura de les obligacions de l’organització degudes a programes de beneficis socials 

Es cobriren anualment al 2014: 

 Ajuts sobre manutenció   : 175.019 € 

 Complement IT Acc, Mater  : 298.835 € 

 Ajuts a fills discapacitats   :     3.990 € 

o Total    :  477.844 euros 

 

EC4. Ajudes financeres significatives rebudes de governs 

La FPHAG ha rebut durant l’any 2014 la subvenció FORCEM per un total de 182.227,23 euros. 

 

PRESÈNCIA AL MERCAT 

 

EC5. Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim local en els llocs on es 

portin a terme operacions significatives. 

No aplica. 

 

EC6. Política, pràctiques i proporció...  

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

significatives. 

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

31.596.621,08 euros l’any 2014, respecte al 2013 que es van destinar 30.554.175,62 euros. 

Tanmateix, l’any 2014 es va col·laborar amb un total de 436 proveïdors, dels quals un 10% eren d’àmbit local. 

 

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.  
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 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 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.  

 Per a les compres i la logística, existeixen els procediments (compres, selecció de proveïdors) i les comissions 

corresponents (Taula Tècnica de Compres, Comitè de Recursos i Comitè d’Inversions) 

 

IMPACTES ECONÒMICS INDIRECTES 

 

EC8. Desenvolupament i impacte de les inversions... 

Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els serveis prestats principalment per al benefici 

públic mitjançant compromisos comercials, en espècie o gratuïta. 

En aquest apartat, durant l’any 2014, s’invertiran 300.000 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.  

 

 

EC9. Comprensió i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius, incloent l’abast 

d’aquests impactes. 

L’any 2014 la FPHAG ha realitzat inversions per reformes, tecnologia, equipaments i reposició per un total de 931.429 

€ en el detall que es mostra a continuació. Les inversions al 2013 foren de 815.000 €. 

 

INVERSIONS – 2014 (en milers d’euros)   

 Obres i Equipaments Nous Serveis 467.439 

 Equipament i Aparells Assistencials 278.230 

 Instrumental i Utillatge Assistencial 12.243 

Millora de l'oferta assistencial 757.912 

 Maquinària, Equipament i Aparells No Assistencials 15.747 

 Equipament Informàtic 27.886 

 Mobiliari en general i Equipament d'Oficina 129.884 

Millora  de  seguretat  i  confort 173.517 

  

TOTAL  INVERSIONS 931.429 

Detall de les principals inversions   

Obres i Equipaments Nous Serveis  

 Remodelació 4ª. Planta Edifici - B  

 Remodelació 5ª. Planta Edifici - B  

 Segregació habitacions Centre Geriàtric  
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Equipaments i Aparells Assistencials  

 2 Torres de Laparoscòpia full HD XES00166  

 Vídeo Colonoscopi PCF H180AL Pediàtric  

 Equip d'anestèsia AESPIRE 7100  

 Làmpara quirúrgics Upgrade de HLX200 VLT64 DF STP  

 Separador abdominal Omin-Tract  

 2 Respirador Puritan Benet PB84OP-A  

 Estació diagnòstic Barco de MPX 21  

Maquinària, Equipament i Aparells No Assistencials 

 Rentadora vaixelles Md. Hoonved  

 Ventilador alt flux Md. AIRVO-2  

Equipament Informàtic  

 Ampliació VNX5300  

 Lectors Codi de barres Voyager 1200G Blanc  

 Aplicació QMATIC (extraccions i anestèsia)  

Equipament d'Oficina i Mobiliari  

 Mobiliari remodelació 4ª Planta -B-  

 2 Llits UCI matalàs Therapy  

 Renovacions de llits, matalàs i butaca   
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6. Dimensió ambiental 
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COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT 

 

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. 

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.  

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. L’any 2013 s’elaborà el 

“Programa Estratègic Funcional del procés estratègic del sistema de gestió ambiental (Pla ambiental)” definint els 

següents objectius estratègics: 

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. 

3. Avaluar els aspectes ambientals derivats de la activitat de l’organització per prevenir, eliminar o minimitzar 

els seus efectes. 

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

ambient. 

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. 

L’any 2014 s’eliminaren totalment els tòners de les impressores al realitzar un conveni amb una empresa, la qual es 

queda els tòners i cobra només per full imprès. Això, ha fet que la reducció en tòners ha arribat a 0, però els fulls han 

augmentat un 3%. 
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 Paquets de 500 fulls Fulls totals 

Fulls de paper din A4. Any 2013 8.893 4.446.500 

Fulls de paper din A4. Any 2014 9.186 4.593.000 

 

EN2. Percentatge dels materials utilitzats que són materials valoritzats. 

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

 2013: 58,47 tones  

 2014: 62,38 tones 

Amb un augment del 6,6% de tones enviades a reciclar. 

 

ENERGIA 

 

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

AIGUA 
 

 
Total  

Consum m3 
 2014 64.852,00 

2013 66.298,00 

Diferència -1.446,00 

  ELECTRICITAT 
 

 
Total  

Consum Kw 
 2014 7.647.619,00 

2013 8.112.869,00 

Diferència -465.250,00 

  GAS 
 

 
Total  

Consum m3 
 2014 455.745,00 

2013 522.177,00 

Diferència -66.432,00 

 

EN4. Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries. 

Veure l’indicador EN3.  

 

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

L’any 2014, respecte al 2013, s’ha reduït el consum d’aigua en un 2%, el de l’electricitat en un 6% i el de 

gas en un 13%. 
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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. 

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. 

 

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

iniciatives. 

La FPHAG, per augmentar l’estalvi energètic, ha realitzat contractes amb empreses especialitzades per a reduir els 

consums energètics. Veure indicador EN3.  

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. 

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

 

AIGUA 

 

EN8. Captació total d’aigua per fonts. 

Veure l’indicador EN3. 

 

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

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

 

EN10. Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada. 

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

reciclatge i reutilització de l’aigua. 

 

BIODIVERSITAT 

 

EN11. Descripció de terrenys adjacents...  

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. 
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EN12. Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat... 

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. 

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

 

EN13. Hàbitats protegits o restaurats. 

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

 

EN14. 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. 

 

EN15. Nombre d’espècies... 

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. 

 

EMISSIONS, VESSAMENTS I RESIDUS 

 

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

El total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle ha estat: 

 2013:  

o Per electricitat : 2.456.634,18 Kg de CO2 eq 

o Per gas  :    942.531,81 Kg de CO2 eq 

o Per aigua :    411.475,47 Kg de CO2 eq 

o Per paper :      66.697,5   Kg de CO2 eq 

 Total d’emissions de CO2: 3.877.338,96 Kg de CO2 eq (3.877,3 tones de CO2) 

 2014:  

o Per electricitat : 2.333.094,61 Kg de CO2 eq 

o Per gas  :    815.294,39 Kg de CO2 eq 

o Per aigua :    359.127,06 Kg de CO2 eq 

o Per paper :      68.895,00 Kg de CO2 eq 

 Total d’emissions de CO2: 3.576.411.06 Kg de CO2 eq (3.576,4 tones de CO2) 

 

Es constata una reducció total al 2014 respecte al 2013 del 7,7% en emissió de gasos de CO2 
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EN17. Altres emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle, en pes. 

Veure l’indicador EN16. 

 

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

Al indicador EN7 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 del 7,7% respecte el 2013.  

Pel que fa a la reducció del consum d’aigua a les zones enjardinades, s’ha optimitzat el consum amb reductors de 

cabal dels regs. 

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 productes químics dissolts a l’aigua (lleixius, amonis...) 

 

EN19. 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. 

 

EN20. NO, SO i altres emissions significatives a l’aire per tipus i pes. 

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

 

EN21. 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. 

 

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

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. 

 

Residus GI i GII. Es constata una reducció mensuals i 

acumulada anual dels residus GI i GII al voltant del 5%.  

 

Residus GIII i GIV. Es constata una reducció mensuals i acumulada anual dels residus més crítics i perillosos, també, al 

voltant del 1%.  
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 2013: 267.049 Kg/litres 

 2014: 264.299 Kg/litres 

 

EN23. Nombre total i volum dels vessaments accidentals més significatius. 

Al 2014 no s’ha produït cap vessament accidental. 

 

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. 

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

 

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 . 

No hi ha impactes significatius sobre la biodiversitat dels recursos hídrics i hàbitats relacionats. 

 

PRODUCTES I SERVEIS 

 

EN26. Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels productes i serveis, i grau de reducció 

d’aquest impacte. 

 

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.  

 

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. 

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

 

COMPLIMENT NORMATIU 

 

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.  
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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. 

L’activitat realitzada a la FPHAG no requereix de transport significatiu, excepte l’impacte que generin els 

desplaçaments privats dels treballadors i proveïdors. 

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

usuaris, amb un moviment diari aproximat de 1000 vehicles. 

 Moll de càrrega: moviment aproximat de 20 vehicles diaris. 

 

GENERAL 

 

EN30. Desglossament per tipus del total de despeses i inversions ambientals. 

 
Les despeses i inversions ambientals al 2014 s’han centrat en materials i assessorament energètic per part d’una 

empresa del sector, amb un total de 98.934 euros. 
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7. Dimensió social 
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7.1. Pràctiques laborals i treball digne 

 

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. 

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) 

• 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.  

 

 

Durant el 2014, la FPHAG ha realitzat els següents objectius i activitats: 

 

• Preparar la implantació de la ISO 9001:2008  

• Preparar el projecte de convocatòries per al 

2015 

• Millorar cap a plataformes “online” la 

formació del personal 

• Preparar l’enquesta d’avaluació de riscos 

psicosocials (ISTAS) 

• Implantar l’avaluació 360º als comandaments 

del centre, per estendre-la al 2015 i 2016 a la resta del personal 

• Millorar la comunicació interna  
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 Mantenir i augmentar les activitat del projecte de “Hospital sense fum”, tant pels usuaris com per als 

treballadors 

 Es va realitzar el 5è concurs de fotografia 

sobre la lactància materna: La Comissió 

de Lactància de l’Hospital i l’empresa 

PLAY han organitzat un any més un 

concurs de fotografia per celebrar la 

Setmana Mundial de la Lactància 

Materna, promoure l’alletament matern 

i sensibilitzar els futurs pares i mares dels 

beneficis que comporta per a la salut 

dels nadons. 

 

 

OCUPACIÓ / TREBALL 

 

LA1. Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus d’ocupació, per contracte i per regió. 
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PLANTILLA PER CONTRACTE LABORAL I SEXE       

TIPUS DE CONTRACTE Dones Homes Total 

Temporal 407 143 550 

Indefinit 852 256 1108 

Indefinit a temps complert 561 194 755 

Indefinit a temps parcial 291 62 353 

Total 1259 399 1658 

 

LA2. Nombre total d’empleats i taxa de noves contractacions i rotació mitja d’empleats, 

desglossats per grup d’edat, sexe i regió. 

 

NOVES INCORPORACIONS al 2014 Dones Homes Total 

Incorporacions 71 46 117 

 

LA3. Beneficis socials per als empleats amb jornada completa, que no s’ofereixen als empleats 

temporals o de mitja jornada, desglossat per activitat principal. 

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

 Subvenció ajut manutenció 

 Complement per incapacitat temporal, accident de treball, maternitat, paternitat i risc de l’embaràs 

 Ajut fill discapacitat 

 Metge al lloc de treball (unitat de salut laboral) 

 Aparcament per als treballadors/es 

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

 

LA15. Nivells de reincorporació a la feina i de retenció desprès de la baixa per maternitat o 

paternitat, desglossat per sexe. 

TIPUS DE PERMÍS al 2014 Dones Homes Total 

Paternitat 1 12 13 

Maternitat 38 0 38 

 

El 100% de persones que han sol·licitat una baixa per maternitat o paternitat s’han reincorporat a la feina després de 

la baixa. 
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RELACIONS EMPRESA / TREBALLADORS 

 

LA4. 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. 

 

LA5. Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius, incloent si aquestes 

notificacions són especificades en els convenis col·lectius. 

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.  

 

 

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 

 

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: 

 Delegats de prevenció: 5 membres 

 Representants de la direcció: 5 membres 

 

LA7. Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes mortals 

relacionades amb el treball per regió i per sexe. 

 
Els procediments per al registre i la comunicació d’accidents laborals es realitza a través del procediment i circuit de 

declaració “en línia” de la FPHAG; fent esment del procediment d’accidents i actuació en cas de 

punxades o esquitxades amb fluids biològics.  

 

Absentisme laboral 

 L’absentisme ha estat, durant el 2014, del 4,40%. 

Taxa d’accidents laborals 
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 Total Amb Baixa Sense Baixa 

Dones 149 37 112 

Homes 34 14 20 

Total 183 51 132 

 

Taxa de malalties professionals 

 La taxa ha estat del 0% 

 Cap víctima mortal 

Dies perduts  

 Dones:   19.006 

 Homes:    2.855 

 Total:  21.858 

 

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. 

 Campanyes de vacunació: anualment per als treballadors, tant en grip com amb la 

resta de vacunes als exàmens de salut periòdics 

 Campanya de control del tabaquisme: anualment per als treballadors, usuaris i 

pacients al programa específic de deshabituació tabàquica  

 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 

 

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

S’han desenvolupat i consensuat els següents procediments: 

 Procediment de vigilància bàsica de la salut  

 Procediment per la vigilància de la salut de treballadors afectats per radiacions ionitzants  

 Procediment de vacunació per personal sanitari  

 Procediment de gestió de treballadors amb discapacitats laborals de causa mèdica  

 Procediment d’avaluació bàsica de riscos psicosocials  

 Procediment per la vigilància de la salut de treballadors amb manipulació de citostàtics  

 Procediment de protecció per treballadores embarassades  

 Procediment d’actuació en cas de situacions de violència en el personal sanitari  
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 Procediment d’actuació per a la protecció dels treballadors front la grip A  

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

 Procediment de vigilància de la salut per treballadors en horari nocturn  

 Procediment de gestió de la mobilitat laboral per causa mèdica  

 Procediment de riscos biològics no parenterals (tuberculosi)  

 

 

FORMACIÓ I EDUCACIÓ 

 

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

Els resultats de les activitats formatives al 2014 s’ha distribuït en: 

 Cursos realitzats    : 67 

 Edicions realitzades    : 78 

 Persones inscrites    : 2.021 

 Persones finalitzades    : 1756 

 Hores de formació acumulades  : 18.898  

 Hores de formació per professional  : 12,15 hores per professional 

 

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. 

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:  

1. Comunicació. 

2. TICs. 

3. Formació assistencial en processos de referència. 

4. Gestió de recursos. 

5. Confidencialitat i legislació sanitària. 

6. Prevenció de riscos laborals 

7. Qualitat i recerca. 

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 
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LA12. Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de l’acompliment i de 

desenvolupament professional desglossat per sexe. 

Fins el 2010 el 100% dels treballadors rebien avaluacions anuals de l’acompliment amb el model de Direcció per 

Objectius (DPO), si bé des d’aquell fins el 2014 inclòs i arrel d’un pacte amb els sindicats, aquestes retribucions es van 

deixar de percebre.  

 

 

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. 

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

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

 

 

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. 

El Conveni Col·lectiu dels hospitals de la XHUP defineix les retribucions i l’estructura salarial corresponents,  amb 

igualtat retributiva de dones i homes. 

Les taules salarials, i els criteris i mecanismes d’avaluació de la retribució variable són publiques.  

A la taula salarial del centre que a sota es mostra, basada en el conveni anterior i en l’acord de 24 de juliol de 2013 

amb el Comitè d’Empresa i vigent també durant l’any 2014, es descriu amb la RAF (Retribució Anual Fixa), que no 

inclou l’atenció programada, ni el sistema d’incentivació i promoció, ni el desenvolupament professional. 
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GRUP PROFESSIONAL LLOC DE TREBALL NIVELL TOTAL 

AS-TGS FAC.FORM   V 20.865,46 

AS-TGS FAC.FORM   IV 19.353,32 

AS-TGS FAC.FORM   III 17.865,12 

AS-TGS FAC.FORM   II  16.329,46 

AS-TGS FAC.FORM   I  15.119,86 

AS-TGM INF.FORM    II  13.878,34 

AS-TGM INF.FORM    I 12.832,54 

AS-TGS FAC.PLANT   III 39.383,54 

AS-TGS FAC.PLANT   II 34.084,26 

AS-TGS FAC.PLANT   I 26.307,82 

AS-TGM INFERM. - 26.511,38 

AS-TGM LLEVADORA - 27.533,24 

AS-TFPT TECN.ESP.S. II 19.930,68 

AS-TFPT AUX.T.E.S.  I 16.905,98 

AS-TFPT AUX.INF.      17.459,82 

PAS-TGS DIVERS - 29.652,84 

PAS-TGM DIVERS - 23.959,32 

PAS-TFPT F.ADMINIST. II 19.919,34 

PAS-TFPT F.ADMINIST I 17.458,14 

PAS-TFPT F.S.DIVERS II 19.916,54 

PAS-TFPT F.S.DIVERS I 17.447,36 

PAS-TFPT SUB-Portalliteres - 15.999,62 

PAS-TFPT SUBALTERN - 14.838,46 

 

  



 
 

84 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

 

7.2. Drets humans 

 

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. 

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 

• Comissió de Farmàcia 

• Comissió de Formació Continuada 

• Comissió de Seguretat i Salut 

• Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) 

• Comissió de LOPD 

• Taula Tècnica de Compres 

• Comitè de Recursos 

• Comitè d’Inversions  

• Comissió d’Obres 

  

http://www.fphag.cat/
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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. 

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

informe amb els resultats. 

 

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 2014 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  
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NO DISCRIMINACIÓ 

 

 

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

 
La FPHAG disposa del Pla d’Igualtat d’Oportunitats, disponible a la intranet on 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. 

El Pla inclou mesures dirigides a promoure: 

 Assolir una representació més equilibrada de la plantilla. 

 Garantir l’absència de criteris discriminatoris en l’accés al treball (selecció i reclutament). 

 Potenciar la formació de les dones per desenvolupar la carrera professional i poder 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. 

 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. 

 

Durant l’any 2014 no es registrà cap incident de discriminació. 

 

 

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. 

 
Coma 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.  
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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. 

Al centre, interna o externament pel que fa als seus proveïdors, no s’ha detectat cap risc d’explotació infantil d’acord 

amb la prohibició descrita en la normativa laboral estatal, precisant una edat igual o superior als 18 anys per a ser 

contractat.  

 

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. 

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. 

 

AVALUACIÓ 

 

HR10. Percentatge i nombre total d’operacions que han estat objecte de revisions o avaluacions 

d’impactes en matèria de drets humans 

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. 

 

MESURES CORRECTIVES 

 

HR11. Nombre de queixes relacionades amb els drets humans que han estat presentades, 

tractades i resoltes mitjançant mecanismes conciliatoris formals. 

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

La FPHAG vetlla per a la prevenció de les malalties exercint el lideratge comarcal en el 

cribratge del càncer de mama, i gestionant l’Observatori de Salut Carles Vallbona.  

 Pel que fa al cribratge de mama, el programa garanteix l’avaluació i realitza 

aquelles intervencions en temes de prevenció del càncer, de diagnòstic precoç i 

d’atenció oncològica. 

 Pel que fa a l’Observatori, la seva missió consisteix en generar iniciatives al voltant 

de la salut que apropin la FHAG a la societat i que contribueixin a millorar el seu 

benestar mitjançant l’educació sanitària i la recerca, amb el suport i participació del 

teixit social i empresarial de la ciutat i la comarca. Els següents objectius estratègics 

es basen en: 

o Salut pública 

o Educació Sanitària 

o Promoure el patrocini per part d’empreses d ela comarca 

o Realitzar activitats socials i lúdiques 

o Donar suport a la Responsabilitat Social Corporativa 

 Pel que fa a la PROMOCIÓ DE LA SALUT DESTACAR EL PROJECTE “We Love Eating”, una iniciativa europea de 

promoció de la salut a través de l’alimentació. Set ciutats europees han estat escollides per participar en 

aquest projecte, entre elles Granollers com a ciutat 

mediterrània representant al programa, i que s’emmarca dins 

del programa Enjoying Being Healthy, de foment i promoció 

dels estils de vida més saludables. We Love Eating està 

adreçat a la població en general, però fa una incidència 

especial en tres grups en els quals menjar de forma saludable 

i fer prou activitat física és d’importància vital: infants, dones embarassades i gent gran. We Love Eating és un 
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projecte de salut de la Unió Europea d’àmbit local, que funciona a través dels grups locals promotors (GLP), 

que inclouen autoritats locals, escoles, residències de gent gran i centres comunitaris i de salut. A Granollers, 

el GLP l’integren l’Hospital General de Granollers, l’Ajuntament de Granollers, l’Institut Català de la Salut i 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya. La filosofia que hi ha al darrere de We Love Eating és que menjar sa 

és molt més que obtenir els nutrients adequats en les proporcions adequades i en el moment adequat. 

També té a veure amb els bons moments, els bons costums i els vincles socials que sorgeixen en adquirir els 

aliments, cuinar-los i menjar-los junts. En definitiva, no es tracta només de què mengem, sinó també com, on 

i amb qui mengem. 

 

 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. 

 

 

 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. 

 

 

 Anualment, també 

se celebra la festa de Sant Jordi... Sant Jordi, on un cop més els 

professionals del centre van participar en el recital poeticomusical per 

commemorar la Diada de Sant Jordi. L’acte, que es va celebrar a la 

capella, va incloure l’actuació del grup musical Amalgama. 

 

 

COMUNITATS LOCALS 

 

SO1. Percentatge d’operacions on s’han implantat programes de desenvolupament, avaluacions 

d’impactes i participació de la comunitat local. 
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Cribratge del càncer de mama 

 Els resultats del cribratge de mama comarcal que es realitza a la FPHAG 

2014         

  H. GRANOLLERS H.MOLLET H.SANT CELONI TOTAL OTC  

Programades 11.189 6.623 2.251 20.063 

Participants 9.700 5.383 1.865 16.948 

Participació % 86,69% 81,28% 82,85% 84,47% 

Proves complementàries 916 544 161 1.621 

Projeccions 360 167 41 568 

Magnificació 79 68 8 155 

Galactografia 0 0 0 0 

Ecografia 312 284 95 691 

PAAF 27 1 5 33 

BAG x Esterotàxia 107 0 0 107 

BAG X Ecografia 31 24 12 67 

Ressonància Magnètica 0 0 0 0 

Neoplàsies detectades (pendent resultats definitius) 49 25 16 90 

Neoplàsies x 1000 5% 4,60% 8,50% 5,30% 

          

% recitacions 9,44% 10,10% 8,63% 9,56% 
 

Deshabituació tabàquica 

 Assoliment del 100% dels objectius anuals, dedicació anual del 10%, i proposta de candidatura al premi Gold 

Forum 2014. 

 Més de 3 activitats anuals informatives, i formació en > 50% de professionals assistencials 

 Acreditacions externes assolides: "membre", "plata", "plata-menció or", i premi Gold Forum 2014 com un 

dels millors hospitals del món en la lluita antitabàquica. 

 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) 

 Deshabituació de professionals: fins a 2013, 185 professionals amb abstinència 

 Deshabituació de pacients (nº): tractats 21, 101 i 114 pacients, 42% d'abstinència (en 2013) 

 Fàrmacs substitutius (nº): consum global de fàrmacs substitutius de 0 €, 596 € i 6.967 € 

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

30%, 28% i 27%) 

 Amonestacions a professionals (nº): 0 amonestacions fins a 2011, 10 el 2012, i 8 en 2013 

 Recursos (euros): recursos totals anuals de 6.100 €, 9.196 € i 15.467 € 
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Contribució a la comunitat 

 Banc d'aliments: recollida anual d'aliments per al Banc d'Aliments. 

 Campanya per l'associació “Alegria amb Gambo”: cada professional dóna 

voluntàriament 1 euro solidari per  a aquesta ONG catalana que treballa 

a l’Àfrica. 

 Col·laboració amb Mans Unides: es compren postals digitals de Nadal i 

s’acompanya d’un donatiu a l’ONG. 

 Es dóna suport, a les ONG’s que ho demanin, facilitant espais de la 

institució 

 Es dóna suport a d’altres associacions com: 

o Aldees infantils (al 2014 aquesta associació va fer un 

reconeixement públic a la FPHAG amb motiu del 25è aniversari 

dels drets dels nens) 

o Oncovallès 

o Creu Roja 

o Fundació Carreras 

 Campanyes per subministrar material mèdic en accions solidàries:  

o Al camp de treball Quetzaktenango (Guatemala) a través d'estudiants de la UIC  

o SOS Nepal Everest Trail Race.  

o Rally Solidario de Marruecos 

 Participació en el Consell de Pacients de Catalunya:  

o Campanyes de divulgació a pacients per motivar-los a convertir-se en “pacients experts” 

 Per setè any consecutiu, s’ha col·laborat en la  Minimarató Solidària de la Mitja de Montornès, recollint un 

total de 1.500 euros que han estat donats al Servei de Pediatria de l’Hospital. 

 També s’ha col·laborat en l’organització de la Marató i Mitja Marató de Muntanya “Camí dels Ibers 2014”, 

destinant-se 1.322 euros al Servei d’Oncologia de l’Hospital. 

 La FPHAG ha col·laborat un any més amb l’organització de la Mitja Marató de Granollers donant cobertura 

assistencial a la cursa, atenent les urgències o emergències mèdiques dels participants amb el suport de tres 

punts d’atenció habilitats com a hospitals amb zona de greus i lleus (a l’arribada de la cursa, al Palau 

d’Esports i en un espai cedit per l’organització de la Mitja a prop de l’Hospital de campanya). 

 Pel que fa a la promoció i participació en projectes de voluntariat, a l’any 2014 se celebrà “La Festa del 

Voluntariat, un punt de trobada  per reconèixer la tasca altruista de totes les persones voluntàries que 

contribueixen a millorar la qualitat del servei al malalt i les famílies que els acompanyen. Algunes de les 

entitats que col·laboren amb l’Hospital són l’Associació de Voluntaris per l’Hospital, Bibliosalut, Creu Roja 

Granollers, l’Escola Ginebró de Llinars del Vallès, l’Escola Pia de Granollers i la Fundació Oncovallès. 



 
 

92 
 

2014. Memòria de Responsabilitat Social Corporativa. Edició 1ª. 

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

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. 

 

S10. 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. 

 
 

CORRUPCIÓ 

 

S02. Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades pel que fa a riscos relacionats 

amb la corrupció. 

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: 

• Auditoria externa dels comptes anuals. 

• Control financer anual de la intervenció general. 

• Amb caràcter periòdic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 

S03. Percentatge d’empleats formats en les polítiques i procediments anticorrupció de 

l’organització. 

No es realitza cap activitat formativa específica en aquests tipus de procediments 

 

S04. Mesures preses en resposta a incidents de corrupció 

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

Guia d’Estil, contenen les normes i els principis que han de guiar les actuacions, tant dels membres del Patronat com 

de l’Equip Directiu, com de la resta de professionals del centre. 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

S05. 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. 

 

S06. 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 

 

S07. Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques monopolístiques i contra la 

lliure competència, i els seus resultats. 

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

proveïdors del centre. 

 

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. 

No s’ha registrat cap sanció o multa derivada de l’incompliment normatiu.  
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7.4. Responsabilitat sobre els productes 

 

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. Globalment, la satisfacció ha estat una de les més altes respecte al total de 64 centres en el procés d’atenció 

especialitzada ambulatòria, àmbit que rep anualment més de 250.000 visites, amb un promig global de satisfacció 8 

sobre 10 i un resultat de fidelitat (tornaria a venir al nostre centre) del 95%. 

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

dels Nens” 

 

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. 

 

La FPHAG avalua els seus productes i els seus proveïdors anualment per a detectar oportunitats de millora i realitzar 

les accions pertinents. 

Es disposa d’un “Procés de seguretat institucional” dirigit als àmbits tant assistencials com no assistencials, tenint en 

compte totes les dimensions de la qualitat. 

Des de l’any 2011 es disposa de la Comissió Central de Qualitat i del Comitè de Seguretat que avalua les incidència i 

efectes adversos sorgits amb els productes i serveis que la FPHAG utilitza i realitza.  

Tanmateix, des de les comissions i comitès, també es realitza aquesta activitat avaluadora, com per exemple la 

seguretat del medicament, la transfussional, la identificació de pacients, la prevenció de lesions (nafres i caigudes) o la 

prevenció de la infecció, entre d’altres. 

 

PR2. Nombre total d’incidents derivats... 

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 2014. 
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ETIQUETATGE DE PRODUCTES I SERVEIS 

 

 

PR3. 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%. 

Tanmateix, els serveis de Laboratori Clínic, Anatomia Patològica i Farmàcia se certificaren al maig de 2014 en la 

norma UNE ISO 9001:2008. 

 

 

PR4. Nombre total d’incompliments... 

 
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 2014. 

 

 

PR5. 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. 

 

 

Enquestes de satisfacció 

A l’enquesta d’atenció especialitzada ambulatòria de 2014, els resultats han estat satisfactoris amb un promig global 

de satisfacció 8 sobre 10 i un resultat de fidelitat (tornaria a venir al nostre centre) del 95% 
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Queixes i agraïments 

 

Al 2014 el nombre de reclamacions es manté estable respecte per 1000 assistències (1,42 reclamacions per 1000 

assistències).  
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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. 

La FPHAG no realitza activitats promocionals o patrocinis. 

 

PR7. Nombre total d’incidents... 

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. 

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

 

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. 

No s’ha registrat cap reclamació en relació a la privadesa o fugida de dades al 2014 

 

COMPLIMENT NORMATIU 

 

PR9. Cost d’aquelles multes significatives... 

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. 

No s’ha rebut cap multa o sanció durant el 2014.  
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Índex de continguts 
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