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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 

 
 

Estem a un any d’acabar l’actual Pla Estratègic de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG), 
orientat a l’usuari i basat en la Gestió de Qualitat Total, 
on els principals eixos han estat el mantenir i potenciar 
la sostenibilitat, els professionals i l’assistència, tot 
ubicant “el pacient en el centre de l’organització”. En 
aquest pla, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 
esdevé un dels 10 objectius estratègics, a més de 
l’obtenció d’uns resultats de salut òptims assistencials i 
la satisfacció dels usuaris.  
 

 
Amb aquesta memòria, el centre es reafirma en 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.  
 
 
La RSC acompanya, en consonància en els temps actuals d’austeritat i crisi, 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. 
 
 
De nou per mi, com a Director general, és un plaer presentar-vos la memòria de sostenibilitat de RSC 
corresponent a l’exercici del 2015, seguint les recomanacions de la Guia per l’elaboració de les memòries 
de sostenibilitat, versió 3.1 de Global Reporting Initiative (Guia GRI).  
 
 
La memòria reflecteix la dedicació i l’esforç que els professionals de la FPHAG realitzen 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.  
 
 
Volem seguir treballant i millorant 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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1.1.1.1. 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” 

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

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

1.1.1.2. Objectius assolits al 2015 
 
La FPHAG treballa anualment per assolir els objectius estratègics mitjançant el desenvolupament de plans d’accions 
anuals disponibles a la pàgina web, amb la finalitat d’acomplir amb la missió, la visió i els valors de la institució.  

 
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. Manteniment del certificat ISO 
9001:2008 als Serveis de Farmàcia, 
Laboratori Clínica i Anatomia 
Patològica; i inici del seu 
desenvolupament al Servei de 
Diagnòstic per la Imatge i a la Direcció 
de Persones 

1.7. Iniciar el procés i la implantació de 
l’equip de “Hospitalització a Domicili” 

 
 
 

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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1.1.1.2.1. 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  

• Millorar les estructures hospitalàries per augmentar el 
nombre de quiròfans 

• Establir criteris 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 disminució de les reclamacions de tracte  

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

2.5. Desenvolupament del projecte “Consultes externes 
sense cues” 

2.6. Desenvolupament de la “Meva cartera de Salut” 
2.7. Millora de les llistes d’espera quirúrgiques 

 S
’ha desenvolupat 
durant el 2015 un pla 
d’acció per reduir les 
llistes d’espera, amb la 
implicació i participació 
de tots els 
professionals de la 
institució. S’ha facilitat 
per la inauguració dels 
dos quiròfans nous a 
l’Àrea de Tècniques 
Especials (ATE) per a 
intervencions de 
cirurgia major ambulatòria, i pel pla de xoc quirúrgic 
fet durant els mesos de maig i juny de 2015 obrint 

més quiròfans a la tarda.  

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

 Aquestes mesures han permès augmentar l’activitat quirúrgica en un 
19,2% respecte de l’any 2014, 1.461 pacients més, i disminuir la llista 
d’espera un 10%. En total són 9.037 intervencions de cirurgia major, que 
superen àmpliament les millors dades registrades (l’any 2008, amb 7.823 
intervencions). Aquest augment d’activitat també ha permès deixar tots 
els nostres pacients dels processos garantits a menys de sis mesos per 
intervenció, així com els pacients amb patologia oncològica amb una 
espera inferior a 45 dies. 

 
 

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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1.1.1.2.2. 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, amb extensió als comandaments intermedis 
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 
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 
 

1.1.1.2.3. 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, inaugurant els 2 nous quirofants 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 ordinadors i 

impressores  
4.10. Continuació de la restauració de l’Antic Asil  
4.11. Col·laboració amb Alegría amb Gambo, Fundació Magone i Mitja Marató. 

 
1.1.1.2.4. 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

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència
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1.1.1.3. Els 10 objectius estratègics del Pla Estratègic 2013 – 2017  

 
 

1.1.2. 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 
• 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 
 

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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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 

• Ampliar funcionalitat de l’app del 
centre 

• Revalorar i millorar el sistema 
informàtic hospitalari 

• Millorar el “facebook” del centre 
• Vetllar per la seguretat dels 

sistemes d’informació 
 
 
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 
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• 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” 

 
 

1.1.3. 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. 
 
 

1.1.3.1. 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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1.1.3.2. 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 

 
 
 

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 
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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. Intervencions a l’estranger en patologia de 
columna vertebral 

3.1.2. 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.  

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. Promoció 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: I Fòrum al 2012 i II Fòrum al 2015  

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

4.4. Participació i comunicació amb els professionals  
4.4.1. Sobre les accions realitzades amb la RSC a través de la intranet 
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. Organització d’un Grup de Millora sobre 

Bones Pràctiques. 
5.1.3. Integració dels indicadors de la RSC al 

Quadre de Comandament de l’organització. 
5.1.4. Desenvolupament del Pla d’Igualtat. 
5.1.5. Promoure la política d’acreditacions i 

certificacions de qualitat dels equips. 
5.1.6. Promoció de les aliances amb 

l’administració, institucions públiques, 
empreses i organitzacions per a la millora 
dels processos i serveis que ofereix la FPHAG a la ciutadania.  

5.1.7. Implantació i aplicació del Codi Ètic i de la Guia d’Estil 
5.1.8. Difusió del codi ètic i la Guia d’estil entre els principals grups d’interès 
5.1.9. Difusió, implementació, compliment i revisió de la Carta de drets i deures dels 

usuaris, pacients i ciutadans 
5.1.10. Difusió d’informació pública i actualitzada en matèria d’RSC al web corporatiu. 
5.1.11. Establiment de canals de comunicació amb proveïdors, organitzacions socials, 

administracions públiques i clients fora de l’àmbit dels serveis sanitaris: 

 Pàgina web 

 Xarxes socials 

 Llibre sobre la FPHAG 
 
 

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. Difusió del codi ètic i codi de conducta entre els 

principals grups d’interès 
6.2.2. Disposar de proveïdors socialment 

responsables 
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2. Perfil de 

l’organització 
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2.1. Premis i distincions rebuts durant el període informatiu 
 
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 
 
Presentació del projecte 
Musicànim 
 
S’ha posat en marxa el 
projecte Musicànim, una 
iniciativa impulsada per 
l’Orquestra de Cambra, 
el Teatre Auditori de 
Granollers i la Fundació 
Privada Hospital Asil de 
Granollers, que té 
l’objectiu d’aconseguir 
un apropament i 

obertura de la música a diferents col·lectius i en diferents 
àmbits, ampliant les seves funcions socials, educatives i 
terapèutiques. Gràcies als músics participants –de l’Orquestra de Cambra i d’altres formacions, com també de 
l’Hospital– els pacients poden gaudir en directe del so de violins, violoncels, guitar - res, contrabaixos, trompetes, i de 
la veu de solistes en diferents espais de l’edifici de consultes externes. 
 
Nadal a l’Hospital 
 
Com cada 5 de gener els Reis d’Orient van visitar la Fundació Hospital Asil 
de Granollers. A més de recollir les cartes de nens i nenes, i participar en 
la xocolatada popular, van anar al Centre Geriàtric per lliurar els regals a 
la gent gran de la Residència i a visitar els malalts ingressats a l’Hospital. 
Tal com ja van fer l’any anterior, alumnes de l’Escola Cervetó han decorat 
la planta de Pediatria i Maternoinfantil de l’Hospital, per tal que els nens i 
nenes que es troben a l’Hospital visquin un ambient més nadalenc. Els 
equips de divisió d’honor de handbol del Fraikin BM Granollers van portar 
regals als nens i nenes ingressats a la planta de Pediatria. A aquesta visita, 
s’hi van afegir els equips sènior i cadet d’handbol del BM La Roca del 
Vallès. 
 
Proposta innovadora per millorar l’adherència als tractaments 
anticoagulants 
 
El Dr. Òscar Duems, metge del Servei de Geriatria de l’Hospital 
General de Granollers, ha obtingut el primer premi Idea, de Bayer, 
en la categoria de projectes individuals d’entre més de 200 
propostes rebudes. La seva proposta, Arriva, és una solució 
multidisciplinària dissenyada per informar, motivar i incentivar 
professionals sanitaris i pacients en el tractament 
tromboprofilàctic amb nous anticoagulants. Entre altres eines, el 
programa Arriva proposa la introducció d’un blíster intel·ligent 
que permet comprovar si el pacient està seguint el tractament 
correctament, o un dispositiu dispensador de monodosis amb 
alarma que avisa del moment de la presa, dispensa la pastilla en 
l’horari prèviament definit segons prescripció farmacològica i es 
bloqueja automàticament fins a la propera dosi. 
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3. Paràmetres de la 

memòria 
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PERFIL DE LA MEMÒRIA 
 

1.1. Període cobert per la informació continguda a la memòria  
El període a què fa referència aquesta memòria és l’any 2015, fent esment els impactes econòmics, socials i 
ambientals a cada indicador, excepte els que no es consideren d’aplicació a la FPHAG. 
 

1.2. Data de la memòria anterior més recent 
Aquest 2015, és la 2ª memòria GRI que elabora la FPHAG 
 

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

 La memòria a la web. Memòria de 2014. URL 
o http://www.fphag.cat/la-fundacio/transparencia/politica_de_responsabilitat_social_corporativa/ 

 La memòria a la web. Memòria de 2015. URL 
o http://www.fphag.cat/la-fundacio/transparencia/politica_de_responsabilitat_social_corporativa/  

 
1.4. 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; direcciogeneral@fhag.es; comunicacio@fhag.es  

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

 

  

http://www.fphag.cat/la-fundacio/transparencia/politica_de_responsabilitat_social_corporativa/
http://www.fphag.cat/la-fundacio/transparencia/politica_de_responsabilitat_social_corporativa/
mailto:direccioqualitat@fhag.es
mailto:direcciogeneral@fhag.es
mailto:comunicacio@fhag.es
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4. Govern, compromisos 

i participació dels grups 

d’interès 
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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 

 
  

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

Professionals

Usuaris

Sostenibilitat

Assistència

4 Eixos estratègics 

10 Objectius estratègics 

Missió, visió i valors 
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Codi ètic 

Guia d’estil 
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Codis deontològics professionals 
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Globalment, la missió es desplega estratègicament a tota l’organització a través d’objectius, activitats, indicadors i 
accions de millora (veure la figura següent) 

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. 

4.1. 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. 
Tanmateix, el codi ètic i la guia d’estil contenen indicadors 
d’implantació i compliment per assegurar l’adherència als estàndards 
acordats. 
 

4.2. 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. 

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 
 

4.3. Descripció de com l'organització ha adoptat un plantejament o principi de precaució 
(Processos de Seguretat) 

Els òrgans directius tenen com a competència vetllar per al compliment del Pla estratègic i 
dels seus 10 objectius estratègics, inclosa la seguretat tant dels pacients (assistencial) com 
dels professionals com de les infraestructures (no assistencial) i sistemes d’informació de la 
institució (seguretat de la informació) 
 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Política de seguretat de la informació  

 

Es basa en els següents tipus: 
 

o Seguretat en el hardware 
 

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

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

Seguretat assistencial 

Seguretat no assistencial 

Seguretat de la informació 
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  Micro-hardware (equips perifèrics) 

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

o Protecció (antirobatori...) 
o Manteniment preventiu 
o ... 

 
o Seguretat en el software 

 Llicències 
 Antivirus 
 ... 

 
o Seguretat en les interconnexions i interrelacions internes – externes (ciberseguretat) 

 
 Protecció i prevenció de ciberatacs 

 
 

4.4. 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 

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

 

 Adhesió al PACTE MUNDIAL  
 

 
 

4.5. 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
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PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS 
 
S’ha identificat als darrers anys, prioritzat i gestionat els grups de interès de la institució. Descrivint i analitzant: 

 Els que l’organització ha identificat 

 Les diferents metodologies d’interrelació amb els mateixos 

 Els resultats d’aquesta interrelació  
 
 

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

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

 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)  

 Hospitals comarcals 

 Hospitals de referència 

 Universitats 

 Captació de clients 

 Gestió del coneixement 

 Atenció primària 
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 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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4.7. Base per a la identificació i selecció de grups d'interès amb els quals l'organització es 
compromet 

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

4.8. 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 diferents 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. 
 
 

4.8.1. Metodologies d’interrelació amb els grups de interès. Resultats. 
 
 

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, socialment 

responsables 

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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4.9. 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 

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

 

Grups d’interès 2012 2013 2014 2015 

Societat civil 
Informació actual, 
ràpida i transparència, 
publicitat 

Altruisme, salut 
pública i ocupació 

Transparència en 
la comunicació 

Aspectes 
mediambientals 
(riscos) 

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

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

Qualitat i seguretat del 
pacient 
 

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

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

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

Remuneracions, 
estabilitat laboral, 
beneficis socials i  
política de persones 

Seguretat laboral, 
formació i   
desenvolupament 
professional 

Conciliació i 
igualtat, i  
comunicació 
interna 

Participació, 
relacions amb els 
sindicats i clima 
laboral 

Proveïdors  
    

Condicions de 
pagament 

Relacions estables i 
duradores 

Risc compartit 
Proveïdors 
socialment 
responsables 

Comunitats locals 
Millora salut de la 
població de referència 
i prevenció  

Resultats òptims en 
salut 

Participació i  
cooperació  

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  

Gestió del 
coneixement 

Institucions 
reguladores  

Compliment de la llei i 
dels contractes 
 

Sostenibilitat 
econòmica 

Pressupostos 
eficients  

Indicadors de 
resultat exactes 

Associacions i entitats  
Política general i  
aliances 
 

Resultats en salut 
òptims 

Atenció a les 
reclamacions i als 
suggeriments 

Transparència, 
comunicació i 
participació 

Organismes col·legiats i 
societats 

Gestió del 
coneixement 
(formació) 

Gestió del 
coneixement 
(docència) 
 

Gestió del 
coneixement 
(recerca i 
innovació, 
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 2015 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.  
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6. Dimensió ambiental 
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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 : 3.123.454,565 Kg de CO2 eq 
o Per gas  : 1.251.265,478 Kg de CO2 eq 
o Per aigua :      52.242,824 Kg de CO2 eq 
o Per paper :   105.246 ,000 Kg de CO2 eq 

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

 

 2014:  
o Per electricitat : 2.944.333,315 Kg de CO2 eq 
o Per gas  : 1.084.104,806 Kg de CO2 eq 
o Per aigua :      51.103,376 Kg de CO2 eq 
o Per paper :    111.668,400 Kg de CO2 eq 

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

 

 2015:  
o Per electricitat : 2.905.589,225 Kg de CO2 eq 
o Per gas  : 1.007.470,800 Kg de CO2 eq 
o Per aigua :      49.188,536 Kg de CO2 eq 
o Per paper :    120.204,000 Kg de CO2 eq 

 
 Total d’emissions de CO2: 4.082.452,561 Kg de CO2 eq (4.082,4 tones de CO2) 

 
 

Es constata una reducció total progressiva des del 2013, 2014 i 2015 del 8% i del 3% respectivament, en 
emissió de gasos de CO2 
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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 2015, la FPHAG ha realitzat els següents objectius i activitats: 
 

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

• Preparar el projecte de convocatòries per al 2016 
• Millorar cap a plataformes “online” la formació del personal 
• Avaluar i proposar accions de millora a l’enquesta d’avaluació de riscos 

psicosocials (ISTAS) 
• Implantar l’avaluació 360º als comandaments del centre, per estendre-la al 

2016 a la resta del personal 
• Millorar la comunicació interna  

 Mantenir i augmentar les activitat del 
projecte de “Hospital sense fum”, tant pels 
usuaris com per als treballadors 

 Es va realitzar el 6è 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. 
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1r., premi 

2n., premi 

Premi popular 
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Pel que fa a “Promoure i facilitar el suport social als professionals de 
l’organització”, 4t objectiu estratègic de la RSC al centre, cal destacar una 

activitat “estrella” triennal que es realitzà al 2015 (després de la bona 
experiència del I FÒRUM del 2012): 
 

El II FÒRUM 2015 DE SATISFACCIÓ D’USUARIS I PROFESSIONALS 
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Llibre “Vivències” (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les persones de l'Hospital General de Granollers (Fundació Privada Hospital Asil de Granollers) 
 
Vídeo elaborat al 2015 en el context de “Caminant cap el centenari”: 
 
Veure: https://www.youtube.com/watch?v=Qx1w8SbgnIQ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Qx1w8SbgnIQ
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El programa que es realitzà: 

 
 

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. 
 

 Campanya de control del tabaquisme: 
anualment per als treballadors, usuaris i pacients al 
programa específic de deshabituació tabàquica  

 Campanyes de vacunació: anualment per als 
treballadors, tant en grip com amb la resta de vacunes 
als exàmens de salut periòdics 

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

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

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

 

Seguretat dels treballadors: l’enquesta de “Risc Psicosocial”  

 Durant el 2015 es va realitzar l’enquesta de RISC PSICOSOCIAL. 

 Amb els resultats de l’enquesta, es va constituir amb els delegats de prevenció dels 
sindicats i la direcció, diferents grups de treball i grups focals per avaluar els resultats 
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de la mateixa, tot liderat des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de cercar i implementar 
distintes accions de millora. A sota un exemple, basat en la metodologia ISTAS, que ses desenvolupà durant 
l’any 2015.  

 
 
 

LA9. Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats. 
 
S’han desenvolupat i consensuat els següents procediments: 

1. Procediment de vigilància bàsica de la salut  
2. Procediment per la vigilància de la salut de treballadors afectats per radiacions ionitzants  
3. Procediment de vacunació per personal sanitari  
4. Procediment de gestió de treballadors amb discapacitats laborals de causa mèdica  
5. Procediment d’avaluació bàsica de riscos psicosocials  
6. Procediment per la vigilància de la salut de treballadors amb manipulació de citostàtics  
7. Procediment de protecció per treballadores embarassades  
8. Procediment d’actuació en cas de situacions de violència en el personal sanitari  
9. Procediment d’actuació per a la protecció dels treballadors front la grip A  
10. Procediment de vigilància de la salut de treballadors exposats a riscos d’origen químic  
11. Procediment de vigilància de la salut per treballadors en horari nocturn  
12. Procediment de gestió de la mobilitat laboral per causa mèdica  
13. Procediment de riscos biològics no parenterals (tuberculosi)  

 
 

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  
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Conveni per la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual  
 
L’Hospital General de Granollers ha signat un acord amb la Fundació Viver Bell-lloc, que farà 
les tasques de manteniment dels espais verds de tot el recinte hospitalari. La Fundació Viver 
Bell-lloc és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure el creixement 
personal i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual o amb 
trastorn mental sever de la comarca del Vallès Oriental. 
 
Una de les eines importants que guia la política d’igualtat i no discriminació és el “Pla 
d’Igualtat” de la FPHAG. 
 
 
 

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 còlon 
o El programa garanteix l’avaluació i realitza aquelles 

intervencions en temes de prevenció del 
càncer, de diagnòstic precoç i d’atenció 

oncològica. S’inicià a l’octubre de 2015. 

 Pel que fa al cribratge de mama 
 

o 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 la 
prevenció de malalties 
cardiovasculars 
 

o Coincidint amb el Dia Mundial del Cor, el 
29 de setembre, la Unitat de Cardiologia de l’Hospital va 
organitzar una campanya de conscienciació sobre la 
importància de la prevenció en les malalties 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjkoLjGifnPAhVKnBoKHX7yAm4QjRwIBw&url=http://ico.gencat.cat/es/detall/noticia/150904-El-Programa-de-deteccio-precoc-del-cancer-de-colon-i-recte-sesten-per-la-Regio-Sanitaria-Barcelona&psig=AFQjCNGATcoBjnmAcC6kELiQ4g_j1eOW9g&ust=1477592067145196
http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHhYj3ifnPAhWDrRoKHdZVC9IQjRwIBw&url=http://www.fphag.cat/guia-serveis/programa-mama/&bvm=bv.136593572,d.d24&psig=AFQjCNFcmE2IEwqnsihpPQ2F2XEp7LC1tQ&ust=1477592170525041
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cardiovasculars, informant  professionals i usuaris sobre com prevenir el risc de patir una malaltia 
cardiovascular i mesurant el risc de patir-ne una en els propers cinc anys a les persones que ho 
demanaven. Les malalties cardiovasculars (ictus, infart, hipertensió i esclerosi arterial, etc.) són la 
primera causa de mort en les dones i la segona en els homes a Catalunya, i la primera causa 
d’hospitalització, fet que representa un 11,9% del total. 

 
 

 Pel que fa a l’Observatori de Salut 
 

o 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: 

 Salut pública 
 Educació Sanitària 
 Promoure el patrocini per 

part d’empreses d ela comarca 
 Realitzar activitats socials i lúdiques 
 Donar suport a la Responsabilitat Social Corporativa 

 
 

 “We Love Eating”. Destacar, en la PROMOCIÓ DE 

LA SALUT el programa We Love Eating. El passat 5 de 
juny es va celebrar a Granollers la jornada de cloenda 
del projecte We Love Eating (“Ens agrada menjar”), de 
promoció d’estils de vida més saludables. Aquest 
projecte s’ha desenvolupat de forma conjunta amb sis 
ciutats europees més: Banská Bystrica (Eslovàquia), 
Bradford (Anglaterra), Cluj-Napoca (Romania), 
Deventer (Holanda), Pozna (Polònia) i Roncq (França). 
Des que es va posar en marxa el projecte, el setembre 
de 2014, a Granollers s’han fet més de 130 activitats 
de participació i de divulgació en diferents àmbits: la dona 
embarassada, els infants i la gent gran. L’acte de cloenda va tenir 
lloc al Museu de Granollers i després es va fer una festa a la 
Porxada on es va oferir un berenar, es van poder visitar taules amb 
informació i material del projecte i es van organitzar activitats 
físiques suaus amenitzades amb música.  
 

 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. 
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 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. Entre les 
activitats culturals de Sant Jordi destaquen la 
tradicional lectura de poemes a càrrec dels 
professionals de l’Hospital, que des de fa tres 
anys es recullen en un llibre digital; la venda 
de roses a benefici de la residència, i un punt 
de venda del llibre solidari Alegría con 
Gambo, la mirada etíope que alimentó mi 
vida, del Dr. Iñaki Alegría. La nota musical la 
posat el grup Get Back, banda tribut dels 
Beatles, que oferirà el concert Beatles 
Unpluged. 

 

COMUNITATS LOCALS 
 

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

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

2015 
H. 

GRANOLLERS 
2015 

H.MOLLET 
2015 

H.SANT CELONI 
2015 

TOTAL OTC 
2014 

TOTAL OTC 
2015 

Programades 
11.333 

 
6.328 

 
2.113 

 
11.333 

 
19.774 

 

Participants 
9.387 

 
5..414 

 
1.798 

 
9.387 

 
16.599 

 

Participació % 
82,82 

 
85,55 

 
85,09 

 
82,82 

 
83,94 

 

Proves complementàries 
657 

 
564 

 
92 

 
657 

 
1.313 

 

Projeccions + magnificació 257 
 

 
168 

 
24 

 
257 

 
449 

Galactografia 0 0 0 0 0 

Ecografia 
292 

 
334 

 
58 

 
292 

 
684 

 

PAAF 
18 

 
4 
 

1 
 

18 
 

23 
 

BAG x Esterotàxia 
61 

 
37 

 
6 
 

61 
 

104 
 

BAG X Ecografia 
29 

 
21 

 
3 
 

29 
 

53 
 

Ressonància Magnètica 0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 
0 
 

Neoplàsies detectades 
(pendent resultats definitius) 

46 
 

35 
 

6 
 

46 
 

87 
 

Neoplàsies x 1000 
4,90 

 
6,46 

 
3,34 

 
4,90 

 
5,24 

 

           
% recitacions 7 % 10,41% 5,11% 7,91%  
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 En conclusió, millora del compliment del programa amb menys recitacions que al 2014 (9,8%) i detecció 
semblant de neoplàsies x 1000 cribratges.  

 
 

Cribratge del càncer de còlon 
 

 El programa iniciat al 2015 està detectant un promig global del 6% de càncers i un 32% d’adenomes d’alt-
moderat risc, que amb la informació bibliogràfica del pronòstic, estalviaran comorbiditats i mortalitats 
significatives.  

 
 

Deshabituació tabàquica 
 

 
2014 2015 

Actuació 

Assoliment del 100% dels objectius anuals, dedicació anual del 
10% i manteniment candidatura Gold Forum 2014. 

Assoliment 100% Assoliment 100% 

Més de 3 activitats anuals informatives, i formació de 
professionals assistencials 

Assoliment 100% Assoliment 100% 

Formació en obert en intervencionisme breu en tabaquisme No implementat 167 participants 

Acreditacions externes: validesa Gold Forum (2014) Vigent Vigent 

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

161/168: 95,83% 162/168: 96,42% 

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

No procedeix nova 
determinació 

No procedeix nova 
determinació 

Deshabituació de professionals Programa vigent Programa vigent 

Deshabituació de pacients ingressats (nº) tractats amb TSN 
(teràpia substitutiva nicotínica) 

41 (hospitalització 
aguts)+115 (psiquiatria) 

57 (hospitalització 
aguts)+109 (psiquiatria) 

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

5.867,58 euros 
(1081,65e 

aguts+4.785,93e 
psiquiatria) 

6.028 euros  (1.426e 
aguts+4.602,75e 

psiquiatria) 

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

No procedeix nova 
enquesta. Planificada 

2017-18 

No procedeix nova 
enquesta. Planificada 

2017-18 

Amonestacions a professionals (nº): 0 amonestacions 0 amonestacions 

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

Presentació 
estudi+acceptació CEIC 

Treball de camp: 
reclutament 63 pacients 
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Es constata una clara millora en el programa, sobre tot pel que fa a la: 

 Formació en obert en intervencionisme breu en tabaquisme, i  
 Deshabituació de pacients ingressats (nº) tractats amb TSN (teràpia substitutiva nicotínica) 

 
 

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). 

 

Altres entitats col·laboradores 
 

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

 
 

El VOLUNTARIAT: Associació de Voluntaris per a l’Hospital 
 

 Pel que fa a la promoció i participació en projectes de 
voluntariat, el centre disposa des de fa anys d’un equip de 
voluntaris que contribueixen a millorar la qualitat del servei 
al malalt i les famílies que els acompanyen.  
 

 Reunions temàtiques realitzades als voluntaris: 
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o 04/03/2015. “GRIP”. Ponent Dr. Josep Rodriguez  
 

o 05/03/2015. Xerrada sobre el dia Internacional de la Dona, pel Dr. Gilberto Alonso del Servei 
d’urgències i del Dr. Felipe Ojeda del Servei d’Obstetrícia i Ginecologia, amb la intervenció com 
representant de seguretat, una Mossa d’Esquadra de la demarcació del Vallès. 

 
o 24/03/2015. MUSICANIM – Col·loqui sobre la dimensió cultural, social i terapèutica, celebrada a 

l’Aula de Docència. 
 

o 14/04/2015. Xerrada sobre el comitè d’ètica assistencial, dirigida per professionals de l’Hospital de 
Granollers. 

 
o 27/05/2015. Participació en la celebració de l’Hospital de “Cap al Centenari”, amb una taula 

informativa i amb manualitats fetes per Voluntaris/es. 

 

COMUNICACIONS DE MÀRQUETING 
 

PR6. Programes de compliment de les lleis... 
 
Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris esmentats en comunicacions de 
màrqueting, inclosos la publicitat, altres activitats promocionals i els patrocinis. 

Màrqueting social responsable 
 
La FPHAG realitza només activitats promocionals o patrocinis relacionats amb la seva missió assistencial, d’acord a 
un “màrqueting social responsable” amb els usuaris, els professionals i 
la societat. 
 

 Als darrers anys s’ha produït un canvi en les condicions socials i 
econòmiques importants on tant els professionals com els 
usuaris estan més ben formats i informats, i en aquest sentit 
també preocupats per l’impacte derivat de les activitats 
empresarials, en termes de costos ecològics i socials, influint i 
condicionant els processos assistencials de la institució, així com 
forçant aquestes a assumir valors de responsabilitat social tant 
en la seva activitat econòmica com en la relació amb els 
proveïdors i amb la societat en general.  

 

 Anomenem “màrqueting social responsable” a aquells 
processos d’intercanvi en benefici de les parts implicades i de la 
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societat en general. Així s’identifica el problema social, s’estudia la població objectiu i es detecta les seves 
necessitats per dissenyar, planificar, administrar i implementar de manera solidaria i co-participativa els 
programes socials, en benefici de la persona afectada i de la societat en general, incitant a  l’acceptació 
d’idees, actituds, creences i comportaments èticament responsables. 
 

 Objectiu:  
o Incorporar una estratègia de canvi d’actituds, d’idees i de comportaments en la comunicació 

corporativa, i especialment en la comunicació de l’RSE, on el mitjà o el missatge no és el més 
important, sinó que la importància rau en la credibilitat i el contingut del mateix. 

 
 

 La seva implementació es basa en la: 
o Identificació de les problemàtiques psicosocials i les necessitats associades. 

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

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

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

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

 

 Principals beneficis a aconseguir: 
o Fomentar la motivació i el sentiment de pertinença de les persones treballadores. 
o Millorar el clima laboral i la reputació de l’empresa, incrementant el valor de les seves accions. 
o Els consumidors de productes i serveis, en condicions d’igualtat, prefereixen empreses que 

incorporen pràctiques socialment responsables. 
o Permetre diferenciar de la competència. 

 

 Eines: 
o Mitjans de comunicació 

 Interns 

 Intranet 

 E-correu 
 Externs 

 WEB 

 Notícies a la premsa, TV 
 

Màrqueting social responsable: resultats 
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Fundació Privada Hospital Asil de Granollers,  
Juliol de 2016 


