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Us presento la Memòria de Sostenibilitat SSIBE 2021 que ha canviat d’aspecte 
respecte altres anys. S’ha treballat amb una nova manera de presentar els contin-
guts, des d’una vessant més visual i gràfica i donant resposta al compromís social 
de la nostra entitat des de totes les seves vessants.

Es manté en format web i enguany també s’ofereix en versió imprimible i en do-
cument pdf per tal que la publicació continuïi sent utilitzada com a element de 
consulta. 

El 2021 ha tornat a ser un any marcat per la pandèmia COVID19. Tot i això, gràcies a l’inici de la vacunació massiva, la conscienciació 
ciutadana i l’esforç de l’equip de professionals ha pogut veure com els seus efectes començaven a remetre. Això ha permès reprendre 
l’activitat assistencial, l’acompanyament a les persones ingressades i la presencialitat a l’atenció primària. 

Aquesta pandèmia ens ha obligat a canviar circuits, repensar la forma en què prestem la nostra assistència i fomentar la digitalització 
de processos.  

El que veureu en aquesta memòria és el resultat d’un any d’esforç i dedicació per part de tot l’equip que forma SSIBE, que és i serà 
sempre la principal fortalesa de l’entitat. El seu compromís i professionalitat ha fet possible recuperar part de l’activitat assistencial i 
començar a deixar enrere la pandèmia.

Lluís Puig Martorell
President dels Òrgans de Govern
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QUI SOM?

El grup SSIBE

Serveis de Salut 
Integrats Baix 

Empordà (SSIBE)

Fundació Hospital de Palamós – Serveis de 
Salut Integrats Baix Empordà

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE

Emporhotel AIE

Emporsis AIE

Centres gestionats

Residència Palafrugell Gent Gran

Residència Surís Gent Gran

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran



Foixà
Ultramort

Rupià
Parlavà

Serra
de Daró

Corçà

La Bisbal
d’Empordà

Fonteta Torrent Regencós

Begur

Palafrugell

Esclanyà

Mont-ras

Palamós

Calonge

San Antoni
de Calonge

Cruïlles

Ullastret

Palau-sator

Pals

Gualta

Jafre

Verges

La Tallada
d’Empordà

Torroella
de Montgrí

L’Estartit

Peratallada

Vulpellac

ABS
Sant Feliu
de Guíxols
(ICS)

ABS
Palamós

ABS
Palafrugell

ABS
Torroella
de Montgrí

ABS
La Bisbal
d’Empordà

Vall-llobrega

Sant 
Sadurní de 

l’Heura

Monells

El nostre territori

L’àmbit d’actuació de Serveis de Salut Integrats 
Baix Empordà està dividit per:

Àrees Bàsiques de Salut  (ABS):

- La Bisbal d’Empordà
- Palafrugell
- Palamós
- Torroella de Montgrí

Consultoris municipals

Hospital de Palamós

Palamós Gent Gran

4

28

1

1
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Població de referència Població estacional

Font: INE, Padró continu, 1 de gener de 2021

Unitats: Persones en equivalència a temps complet anual (ETCA). Font: Idescat.

ABS La Bisbal 
d'Empordà

ABS Palafrugell

ABS Sant Feliu de 
Guíxols (ICS)

ABS Palamós

17 .315

31 .715

39 .073

16 .034

30 .598

ABS Torroella 
de Montgrí

Població resident i estimació de població estacional ETCA per trimestres.
Baix Empordà. Any 2020.

Població del Baix Empordà.

1r trimestre
1 .210

3r trimestre
46 .132

2n trimestre
6 .980

4t trimestre
2 .765

14 .434
Població estacional 
anual equivalent

137 .268*

Total població
Baix Empordà

*Inclou 2.533 població de Albons i Bellcaire d’Empordà que pertany a l’ABS de l’Escala
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Òrgans de govern

Patronat de la Fundació Hospital de Palamós 
– Serveis de Salut Integrats Baix Empordà

SECRETARI NO PATRÓ:

PATRONS DESIGNATS:

Joan Manel Loureiro Vall
Vicepresident

Maria Puig Ferrer
Vocal

Pere Narbon Font
Vocal

Carles Mundó Blanch

Sílvia Romero Quesada
Vocal

M .Teresa Renart Martinench
Vocal

Antoni Ferrer Cardó
Vocal

Xavier Puigjaner Pérez
Vocal

Montserrat Cargol Ramón
Vocal

PATRONS NATS:

Lluís Puig Martorell
President
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ELS NOSTRES 
RECURSOS

Els nostres centres

Hospital de Palamós

CAP Palamós CAP Torroella de MontgríCAP Palafrugell

Palamós Gent Gran CAP La Bisbal d’Empordà

28 consultoris locals
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El nostre equip

*S’han exclòs els/les professionals d’EMPORHOTEL AIE I EMPORSIS AIE que treballen a centres de la Fundació Salut Empordà i la Fundació Palafrugell Gent Gran

Antiguitat
800

700

600

500

400

300

200

100

0

Menys de 5 anys De 5 a 11 anys Més d’11 anys

34%

14%

52% Tipus de plantilla

1 .125 350
Plantilla fixa Plantilla temporal

FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE PALAMÓS-SSIBE

EMPORSIS, AIE*

968

3

EMPORHOTEL, AIE*

SSIBE, AIE

138

37

1 .146

Total 
dones

Mitjana edat:

44 anys

FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE PALAMÓS-SSIBE

EMPORSIS, AIE*

270

14

SSIBE, AIE

EMPORHOTEL, AIE*

23

22

329

Total 
homes

Mitjana edat:

47 anys

FUNDACIÓ HOSPITAL 
DE PALAMÓS-SSIBE

1 .238

EMPORSIS, AIE*
17

SSIBE, AIE

EMPORHOTEL, AIE*

60

160

1 .475
Total

persones

Mitjana edat:

45 anys

76% 24%
499

205

771
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0 50 100 150 200 250 300 350050100150200250300350

Categoria

Absentisme

Piràmide d’edat

Accident

Docència

Hores sindicals

Indispost

Malaltia

Permís naixement

Altres permisos

1,40 %

0,13 %

0,59 %

0,11 %

5,93 %

1,01 %

0,59 %

9,77%
Total

7,44 %

Malaltia
+ Indisposició
+ Accident

Facultatius

Infermeria

Serveis Generals:
hoteleria, cuina, 

neteja i manteniment

Zeladors

Administració 
Central:
Administració i 
Direcció

Admissions

Altres 
Assistencials

Auxiliars 
d’infermeria

288

317

183

53

73

157

117

287

1 .475
Total

persones

16-25
anys

26-35
anys

36-45
anys

46-55
anys

56-65
anys

+ 65
anys

91

220

312

325

195

3

68

103

82

58

18

Total dones:

1 .146
Total homes:

329
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Recursos Econòmics

Ingressos i despeses

Ingressos
2021 2020

% € % €

Servei Català de la Salut 89,79 84.093.428 88,54 77.872.420

Entitats Públiques 3,31 3.096.138 3,47 3.052.865

Asseguradores i particulars 4,27 3.994.602 4,13 3.629.183

Altres ingressos 1,47 1.378.954 2,73 2.401.558

Subvencions traspassades al resultat 1,17 1.095.156 1,13 992.561

Despeses
2021 2020

% € % €

Aprovisionaments 27,24 25.503.069 24,98 21.944.760

Despeses personal 66,36 62.125.388 68,45 60.131.898

Altres despeses d'explotació 4,34 4.063.869 4,35 3.817.167

Amortització immobilitzat 1,95 1.826.045 2,12 1.861.433

Despeses financeres 0,11 100.831 0,10 91.931

93 .658 .279 € 
Total ingressos 2021

93 .619 .202 € 
Total despeses 2021

El resultat de l’exercici del grup SSIBE és de 39 .077,01 euros després 
d’haver-se liquidat el 100% de la retribució variable per objectius.
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Inversions Ingressos per activitat

Terrenys i edificis

Instal·lacions tècniques

Equips informàtics Aplicacions informàtiques

Equipaments

1 .184 .283 €

339 .885 €

71 .226 € 52 .081 €

1 .590 .918 €

3 .238 .393 € 
Total inversions

Servei Català de la Salut

Asseguradores i particulars

Entitats Públiques

84 .093 .427,87 €

3 .994 .602,38 €

3 .096 .137,86 €

91 .184 .168,11 €
Total factuació

92,2%

4,4%

3,4%

S’han destinat recursos per a l’adquisició d’espais i per a la 
compra d’equipament i mobiliari. S’ha inaugurat una segona 
sala d’endoscòpies i una nova zona d’esterilització vertical. 
S’ha construït una nova consulta al CAP de Palamós.

https://www.ssibe.cat/noticies/3796/adquirim-4-nous-llits-per-a-la-unitat-de-cures-intermedies-ucim
https://www.ssibe.cat/noticies/3796/adquirim-4-nous-llits-per-a-la-unitat-de-cures-intermedies-ucim
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Activitat

QUÈ FEM?

Activitat primària en un dia

2 .042

10368

289 56
Visites de medicina 
de família

Visites d’atenció 
continuada

Visites d’atenció 
a la salut sexual 
i reproductiva 
(ASSIR)

Visites de
pediatria

Visites 
d’odontologia

Atenció hospitalària en un dia

40 631

151

31

36

32

33

380

6

101

2

51

21

56
Altes (casos 
hospitalització)

Consultes 
externes

Urgències

Sessions 
de diàlisi

Mamografies

TAC

Intervencions 
quirúrgiques

Sessions de 
rehabilitació

Densitometria

Altres proves 
complementàries

Parts

Ecografies

Ressonàncies 
Magnètiques

Sessions 
d’hospital de dia

Atenció intermèdia i a la dependència en una setmana

Altes (Llarga Estada, Mitja Estada, Residència) 20,3

Consultes externes 163

Sessions d'hospital de dia i de centre de dia 60

Sessions de rehabilitació 269

Altes PADES 198

Altes UFISS 31
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55 .005
19,3 %

734

PARTS
(-10%*)

VISITES A 
URGÈNCIES 
(+21%*) 

INTERVENCIONS 
QUIRÚRGIQUES
(+18%*)

10 .016

ALTES 
HOSPITALITZACIONS

(+10%*)

Intervencions 
amb ingrés 2 .449

Intervencions 
ambulatòries majors 3 .425

Persones de fora el Baix Empordà

157 .780

HOSPITAL 
DE DIA

Estades Hospital 
de dia mèdic

5 .857
(+13%*)

8 .183
(+36%*)

Estades Hospital 
de dia quirúrgic

CONSULTES 
EXTERNES
(+14%*)

5 .874

% Cesàries

20,8%

Atenció hospitalària

L’any 2021 encara hi ha hagut onades de la pandèmia del COVID19 que han obligat a disminuir temporalment l’activitat a l’hospital. Tanmateix, l’activitat del 2021 ha augmentat 
respecte la del 2020, tot i que encara no arriba als nivells d’activitat que realitzàvem abans de la pandèmia, l’any 2019.

*Diferència % respecte 2020

Estada mitjana

5 dies
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95 .054

7 .958 5 .349 82 .812

Sessions

TACS
(+20%*)

Ressonàncies 
magnètiques

(+22%*)

Resta d’exploracions 
radiològiques

(+31%*)

REHABILITACIÓ
(+35%*)

FARMÀCIA

DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

Pacients 
atesos
8 .010 1 .384

Sessions

CAMBRA 
HIPERBÀRICA
(+60%*) Pacients 

atesos
126

215 .490
Peticions

Determinacions
(+24%*)

2 .317 .099

LABORATORI
(+32%*)

25 .171

ALTRES PROVES 
COMPLEMENTÀRIES
(+30%*)

9 .295
Sessions

Pacients 
atesos

122

DIÀLISI
(-10%*)

11 .897
Biòpsies

ANATOMIA 
PATOLÒGICA
(+36%*)

20 .252
Dispensacions 
de medicació

5 .291
Visites d’atenció 
farmacèutica

*Diferència % respecte 2020
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Atenció primària

Durant l’any 2021 s’ha recuperat l’activitat d’atenció primària, fent un 18% més d’activitat si ho comparem amb la de l’any 2020 i situant-se per sobre de l’activitat que es 
feia l’any 2019, abans de la pandèmia. L’explicació d’aquest increment és l’augment progressiu de visites virtuals, que al 2021 han representat el 39% de les visites fetes. 

Visites per ABS

ABS PALAFRUGELL 
(+18%*)

ABS PALAMÓS
(+16%*)

ABS TORROELLA 
DE MONTGRÍ

(+14%*)

Medicina 
familiar i 
comunitària

413 .448

Pediatria

54 .810

Infermeria 
ginecològica 
ASSIR**

13 .934

Ginecologia 
ASSIR**

7 .942

Odontologia

14 .085

Infermeria 
Pediàtrica

19 .962

ABS LA BISBAL 
D’EMPORDÀ 

(+23%*)

Altres 
activitats

186 .560

842 .736 (+18%*)

77 .593 149 .498 116 .728 69 .629

22 .947 41 .007 37 .598 30 .443

10 .166 21 .607 13 .647 9 .390

3 .256 7 .946 6 .282 2 .478

2 .155 6 .096 3 .319 2 .515

884 1 .955 2 .043 1 .035

2 .224 3 .518 3 .777 1 .582

33 .343 58 .111 66 .351 28 .755

* Diferència % respecte 2020
** Inclou ASSIR ABS Sant Feliu de Guíxols.

Infermeria 
familiar i 
comunitària

131 .995
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Atenció intermèdia i a la dependència

La pandèmia va afectar profundament l’activitat i l’any 2020 va disminuir de manera molt important. Durant l’any 2021 
encara no s’ha recuperat i es troba lluny dels nivells de l’activitat que es feia abans de la pandèmia, el 2019.

239

15 .177
Estades

Pacients
737

14 .969
Estades

Pacients
22

1 .102
Estades

Pacients

LLARGA ESTADA
MITJA ESTADA 
POLIVALENT (MEP) HOSPITAL DE DIA

Atenció intermèdia

Atenció a la dependència

El 2021 ha estat un any de recuperació de l’activitat de tots els serveis i recursos. Hi ha hagut brots de COVID19 que han tingut certa 
rellevància, però amb poca afectació a la salut de les persones gràcies a la vacunació massiva. La pandèmia ha fet disminuir l’índex 
d’ocupació dels serveis ambulatoris.

Index d’ocupació dels serveis

27,60%

80%
Llarga Estada

Centre de Dia

Mitja Estada Polivalent

89,20%
Residència Assistida

27,20%
Hospital de Dia

91,10%

Ingressos 
residencia 
assistida 

Ingresos 
centre de dia

38

15
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Àrea mutual i privada

178 5 .878

3 .519

10 .594

2 .652

714 4 dies
Altes Visites consulta 

externa Hospital

Urgències Hospital

Visites Atenció 
Primària

Urgències atenció 
primària

Estades Estada 
Mitjana

293
Intervencions 
quirúrgiques

5 .752
Proves 
radiològiques

3 .357
Peticions 
laboratori

3 .460
Altres proves

7 .149
Sessions 
rehabilitació

3 .618
Visites medicina 
de l’esport 
SERME

La Unió Esportiva Llagostera – Costa Brava i el Club Hoquei 
Palafrugell renoven per 7è any consecutiu l’acord de col·laboració 
amb el Servei de rendiment i medicina esportiva (SERME)

https://www.ssibe.cat/noticies/3755/la-ue-llagostera-costa-brava-i-el-serme-renoven-el-conveni-de-col-laboracio-per-a-la-temporada-2021-2022
https://www.ssibe.cat/noticies/3755/la-ue-llagostera-costa-brava-i-el-serme-renoven-el-conveni-de-col-laboracio-per-a-la-temporada-2021-2022
https://www.ssibe.cat/noticies/3755/la-ue-llagostera-costa-brava-i-el-serme-renoven-el-conveni-de-col-laboracio-per-a-la-temporada-2021-2022
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La nostra atenció està centrada en la persona i millorem dia a dia l’experiència dels nostres usuaris i pacients. Coneixem les seves opinions i consultes i en donem resposta, 
també de forma participada. El voluntariat ens segueix ajudant a seguir oferint una atenció encara més propera i personalitzada.

Reformulació del programa Apadrina una avi a Palamós Gent Gran.

54
Documents de 
Voluntats Anticipades

1 .344
Mediacions

1 .032
Casos nous atesos al servei 
de treball social de l’hospital

388

58

37

12

Acompanyaments a 
pacients ingressats adults

Acompanyaments a 
pacients de diàlisi

Acompanyaments a nens 
i nenes ingressades

Acompanyament als pacients 
i a les seves famílies

VOLUNTARIAT

Atenció a les persones

El mes d’octubre es reprèn el Servei de voluntariat a l’hospital

757
Trucades amb pacients que estaven aïllats o que ne-
cessitaven ajuda per parlar amb els seus familiars

SERVEI DE 
VOLUNTARIAT 

INTERN
Format per

10 professionals

Format per
12 voluntaris

Voluntariat

Participació ciutadana

2

REUNIONS DEL CONSELL 
DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA

Dins del cicle Sinèrgic, 
omplim espais de música 
i pacients de Palamós 
Gent Gran es beneficien 
de la musicoteràpia.

565 .200

Contestades (64%)

Total trucades rebudes

364 .120

https://www.ssibe.cat/noticies/3777/l-hospital-de-blanes-i-palamos-gent-gran-noves-parades-del-cicle-de-concerts-sinergic
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ABS 
Torroella 

de Mongrí

7,75

Satisfacció per l’atenció rebuda

(Puntuació sobre 10)

Font: Plaensa 2021

10

8

6

4

2

0

Atenció 
hospitalària amb 

internament 
Hospital de 

Palamós

Consultes 
externes

Hospital de 
Palamós

ABS 
Palafrugell

ABS
La Bisbal 

d’Empordà

8,90

*Mitjana de Catalunya

8,30

ABS 
Palamós

7,57 7,49 6,38

469
(+ 57,38%)*

2020: 298

Reclamacions

2020: 55

111
(+ 101,82%)*

Agraïments

2020: 580 

854
(+ 47,24%)*

Consultes

8,53* 8,14*

* Diferència % respecte 2020

7,12* 7,12* 7,12* 7,12*
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Docència, recerca i formació

Docència

Recerca

Medicina i infermeria familiar i 
comunitària: metges i infermeria Ginecologia Llevadores Medicina interna

27
2 2 2 302

TOTAL DE RESIDENTS: 41 ESTUDIANTS EN 
PRACTIQUES

+8 de l’ICS (metges)

PROJECTES AMB PARTICIPACIÓ SSIBE

COMUNICACIONS CIENTÍFIQUES

26
Pòsters

16
Comunicacions

25
Publicacions

29

92 %

92 %

INDEXATS PUBMED

INDEXATS JCR

ENLLAÇ MEMÒRIA RECERCA

PREMIS

2n premi a la millor comunicació al Congrés Nacional SEMERGEN

“Consulta específica de ITB. ¿Beneficios?”
Albert Mañé, Cristel González, Mar Gainza. ABS La Bisbal
 
Premi millor comunicació AFINF 2021

“Experiencia de aplicación PROA en el servicio de cirugía general y digestiva de 
un hospital comarcal.”

Adriana San Juan, Arantxa Mera, Luis Enrique Escudero, Sílvia Armengol, M. 
Roca Toda, Núria Bosacoma. Servei de Farmàcia 

L’any 2021 la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària arriba al seu màxim d’oferta de places possibles, 7 de MIR i 6 d’EIR. Pel que fa a la Unitat Docent 
de l’Hospital de Palamós (Medicina Interna i Multiprofessional d’Obstetrícia i Ginecologia) es manté estable en la seva activitat amb una bona capacitat d’atracció.

El Departament de Recerca ha fet una aposta per renovar i millorar alguns espais de treball per promoure la investigació. Entre elles es destaquen la implementació de RED-
Cap (Research Electronic Data Capture), una eina segura per al maneig de dades en investigació; i la coordinació de comitès d’assessorament en investigació, per brindar un 
acompanyament més proper a residents i tutors als seus diferents projectes.

14
+ 2 ICS

NOUS
RESIDENTS

23

NOMBRE
DE TUTORS

https://www.ssibe.cat/media/upload/pdf/Mem%C3%B2ria%20Recerca%202021_v3__1660224176.pdf
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Formació

811

179

Comunicació i organització Noves tecnologies
18 5

1 .013

Accions formatives
per mòduls temàtics

Tècniques i procediments

Prevenció de Riscos 
Laborals (PRL)

458 .501,62 €

Inversió en 
formació

PresencialSemipresencial

E-learning

Telepresencial

20 .4507 .271

21 .935

5 .712

55 .368

Hores
de formació

Continuem treballant per a millorar la telepresència com a opció formativa a la nostra entitat. Una 
manera més de facilitar l’accés a la formació continuada a professionals amb dificultat de gestionar 
l’assistència presencial.

Hores de formació

HOMES:

DONES:

8 .856

Hores de formació

46 .511

16%

84%



Serveis transversals

Serveis informàtics

Canvis i millores de programari
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Incidències ateses i índex de satisfacció dels clients

S’ha donat suport 
als projectes de re-
gistre de la jornada i 
signatura electrònica 
de contractes.

S’han fet millores i desen-
volupat nous projectes 
del programa La Gavi-
na, s’han generat un total 
de 310 canvis evolutius 
d’aquest programa.

Destaca el mòdul de labora-
tori pel projecte d’adaptació 
de les integracions i nova 
petició des de La Gavina.

A la vegada s’han 
atès 544 peticions 
que no han gene-
rat evolutius del 
programa .

5 .783
Peticions d’atenció 
a incidències del 
centre de suport

9,26 (sobre 10)
Destaca l’alt índex 
de satisfacció dels 
serveis de suport

Serveis d’hoteleria

167 .076 458
(+16%)*

Àpats
Serveis/dia
Inclou: esmorzar, dinar, sopar 
de pacients, professionals 
i els serveis domiciliaris

1 .115 .512 3 .056
Unitats de roba 
anual utilitzada

Peces de roba en circulació
al dia (Llençols i travessers)

A través de la implantació del xipatge amb RFID 
podem conèixer la circulació de l’estoc de roba.

*Valor absolut any 2021 i diferència % respecte 2020
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Serveis d’enginyeria

Hospital de Palamós

Edifici Fleming

Palamós Gent Gran

Sistema centralitzat 
per al registre de 
temperatura en 

neveres sanitàries 
als nostres centres.

Reforma del laboratori: 
recepció i despatxos.

Redacció de 
l’avantprojecte del 
nou centre de dia.

Substitució 
enllumenat planta 

0 per LED.

Renovació del 
sistema de 

videovigilància.

Finalització de les 
obres. S’ha actuat a 

l’àrea quirúrgica.

Auditoria energètica.

Millores a la segona etapa 
de producció d’aigua 
ultrapura de diàlisi.

Instal·lació terminals 
per al registre 
de jornada als 

nostres centres.

Substitució parcial 
de l’enllumenat de 
planta 2 per LED.
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EL NOSTRE 
COMPROMÍS

Ens ha servit per realitzar una diagnosi i conèixer com ens situem en relació als 5 vectors clau de compromís social: OBJECTIUS GLOBALS
de Desenvolupament Sostenible

Hem completat la 1a edició del 
Perfil de Compromís Social.

SOCIAL:AMBIENTAL
BON 
GOVERN:

ECONÒMIC:LABORAL:
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Laboral
Des de la vessant laboral, també complim amb els requisits legals del perfil de compromís social: 

Política de Prevenció de Riscos Laborals

Pla d’igualtat d’oportunitats

Pla de Recursos Humans

“Avancem en la digitalització de 
processos: implantació de la signatura 
electrònica dels contractes de 
treball i documents vinculats”.

Reconeixement als professionals amb l’Acte d’homenatge 
als 23 professionals jubilats i jubilades i amb 3a. edició del 
Premi Reconeixement que guanya Martí Granell.

Relació professional – empresa

S’han realitzat diferents increments retributius:

Índex de rotació: 3,71%

II Conveni de la Sanitat Concertada:
Increment retributiu del 0,9 i disposició del 100% 
de la retribució variable vinculada a objectius.

Conveni de Neteja: 
Increment salarial

3,42% 0% 4,36% 5,59%
Fundació Hospital 
de Palamós - SSIBE

SSIBE, AIE Emporsis Emporhotel

Hem pagat la totalitat de la retribució variable per objectius (DPO)

Hem implantat l’entrevista de desvinculació com a eina qualitativa per conèi-
xer els nostres punts febles i millorar la fidelització dels professionals: hem 
realitzat 14 entrevistes, i 13 persones recomanarien treballar amb nosaltres .

16 .083,38
Hores de crèdit sindical utilitzades pels Delegats Sindicals, membres de 
Comitè d’Empresa i Delegats de Prevenció

1,5%
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Salut i seguretat en el treball Diversitat, integració i igualtat d’oportunitats 

El 2021 s’ha passat l’auditoria del sistema de gestió de prevenció de riscos amb molt bons 
resultats.

Totes les empreses del grup, mantenen una tendència a la baixa i totes menys una es 
troben per sota de la mitjana del sector serveis (2,16 el 2021)

Índex d’accidentalitat (nombre d’accidents amb baixa/100 treballadors)

0,57

4 .279

93,9%

37

35

154 25 17

32 5 84

37,8%

209 960

1,64 0 3,29
Fundació Hospital 
de Palamós - SSIBE

Hores

COVID19

Total 
agressions

Nacionalitats 
diferents

Persones amb 
reducció de jornada

Persones amb 
excedència amb reserva 
de lloc de treball

Redistribucions de 
jornada horària

Agressions 
verbals

Físiques Casos atesos de 
counseling psicològic

Grip

Accions Professionals 
formats

SSIBE, AIE Emporsis Emporhotel

Formació en prevenció de riscos laborals

Vacunació

Psicosociologia

Diversitat

Integració

Igualtat d’oportunitats

Compromesos amb la integració de les persones amb diversitat funcional, s’han des-
tinat 40 .621,18 € a mesures alternatives mitjançant contractes per la compra de 
productes o la prestació de serveis amb centres especials de treball com Centre 
Tramuntana -a través del Consell Comarcal del Baix Empordà-, ILUNIÓN IT SERVICES 
-del Grupo Fundosa- i La Fageda Fundació.

15,90%

67,11%

Plantilla de professionals 
nascuts fora d’Espanya

Amèrica del Sud

Continent de major procedència: Països de major procedència:

3,73% 1,25%
Colòmbia Marroc

3,19%

12,71%
Dones

Homes

Compromesos amb el nostre Codi Ètic, defensem la igualtat d’oportunitats i afavorim 
la conciliació entre la vida professional, personal i familiar.

De les 18 sol·licitades

141
13

Dones

Homes

20
5

Dones

Homes

15
3

Dones

Homes



MEMÒRIA 2021 - SSIBE 28

Econòmic

Des de la vessant econòmica, també complim amb els requisits legals del perfil de compromís social:

Compromís actiu de no acceptar 
subvencions ni contractes 
que especifiquin condicions 
inconsistents amb els nostres 
valors, polítiques i objectius.

Ens regim pel principi de 
transparència en tota l’activitat 
econòmico-financera.

Alhora per avançar en el nostre compromís social, estem treballant en: 

Elaboració d’un protocol 
per evitar el suborn 
i el frau, que englobi 
tots els mecanismes de 
prevenció, detecció i lluita 
contra la corrupció.

Introducció de clàusules socials 
en la compra i contractació 
per donar transparència 
als criteris d’integritat, 
professionalitat i compromís.



MEMÒRIA 2021 - SSIBE 29

Ambiental

Apliquem a tota la nostra activitat el model EMAS que garanteix un compromís i 
gestió ambiental avançada i sistematitzada. 

Aquests compromisos es concreten en:

Impacte ambiental*

2 .190 TnCO2

+ 14 .06%

Emissions CO2:

Subministraments*

33 .443 m3

-14 .64%

Aigua:

5 .093 .366 kWh
-0,25%

Electricitat:

4 .649 .497 kWh
+25,10%

Gas natural:

Introduïm les bosses de cotó orgànic per a la 
medicació hospitalària de dispensació ambulatòria a 
l’Hospital de Palamós. 

Això ha permès eliminar les bosses de plàstic d’un 
sol ús. Més informació.

Residus*

625 .935 kg
+19,87%

10 .532 kg
+10,89%

Grup I i II (no perillosos): Grup III i IV (perillosos):

Minimitzar l’impacte de la nostra gestió de residus

Reduir els consums d’aigua, d’energia elèctrica i de gas natural .

Avançar cap a l’energia verda

Sensibilitzar sobre el canvi climàtic

*Valor absolut any 2021 i diferència % respecte 2020

https://www.ssibe.cat/actualitat/premsa-i-imatge-corporativa/notes-premsa/3738/noves-bosses-de-coto-organic-per-a-la-medicacio-hospitalaria-de-dispensacio-ambulatoria-a-l-hospital-de-palamos
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Social
Des de la vessant social, també complim amb els requisits legals del perfil de compromís social:

Instal·lacions adaptades a diversitats funcionals

Garantim la no discriminació de les persones usuàries

Drets humans

Donacions

Solidaritat

Comunitat local

Eutanàsia. S’ha implementat la llei 3/2021 de 25 de juny que reconeix el nou dret a 
sol·licitar i rebre prestació de l’eutanàsia.

Suport en la campanya solidària “Ajudem a la 
Maimuna!” per a l’atenció sanitària a una nena 
senegalesa.

Participació a l’Oncotrail i l’Oncobike organitzades 
per la Fundació Oncolliga Girona.

Hem rebut 67 .812,24 € en donacions que han permès comprar un programari 
tomsíntesis, un ecògraf per a oftalmologia, un ecògraf de venopuncions i 3 dermatoscops.Recollida de taps per a la recerca de la neurofibromatosi

Continuem amb l’aliança educativa amb l’escola Vila-romà de Palamós (Programa 
Magnet)

Cessió d’espais municipals per a continuar amb l’estratègia de vacunació contra la 
COVID.

Xerrada per a familiars ‘Dia a dia amb la malaltia de l’Alzheimer’

Mantenim vigent el conveni amb l’Institut de Palamós per impartir, en el nostre entorn 
laboral, els cicles formatius de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria i d’atenció a 
persones en situació de dependència.
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Bon govern

Des de la vessant de la governança, complim amb els requisits del Perfil de Compromís Social:

El codi ètic garanteix que cada persona és atesa amb consideració 
i respecte, sense discriminació per raons d’edat, gènere, religió, 
ètnia, cultura, condició socio-econòmica, creença o discapacitat.

Per avançar amb la bona governança, estem treballant amb:

El codi ètic marca 
com ha de ser la nostra 
actuació envers pacients, 
familiars, la comunitat, el 
sistema sanitari i també 
els professionals.

Ens regim pel principi de 
transparència en 
la gestió de les compres 
i contractacions.

Pla Estratègic que 
marca la missió, visió i 
prioritats estratègiques 
en els propers anys.

Auditem periòdicament 
la gestió de dades, en 
compliment del Reglament 
General de Protecció 
de Dades.

Un codi de bon govern i 
bones pràctiques de gestió.

Nou protocol de 
Responsabilitat Social 
Corporativa.

Configuració i 
impuls d’un comitè 
d’ètica institucional.
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QUÈ DESTAQUEM?

Augmentem la capacitat diagnòstica de 
les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)
9 d’abril de 2021

Gràcies a la nova unitat de biologia molecular implementada 
al laboratori de l’Hospital de Palamós arran de la pandèmia.

Un any de COVID19
11 de març de 2021

Recollim en un vídeo el resum d’aquest primer any de pan-
dèmia.

Visita del Conseller de Salut a Serveis 
de Salut Integrats Baix Empordà
9 de setembre de 2021

L’Hble Sr. Josep M. Argimon va fer una trobada amb professi-
onals de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i va visitar 
les instal·lacions de l’Hospital de Palamós durant el matí; a 
la tarda va visitar el punt vacunal de Sant Antoni de Calonge.

Fets destacats

L’Hospital de Palamós obté el Premi BSH 
en com a millor hospital en processos 
de Malalties Infeccioses
22 d’octubre de 2021

Obtenim també diplomes en processos de malaltia de la 
dona i global de resultats.

L’Hospital de Palamós obté un accèssit 
als Premis Benchmarking CSC/ARQ
2 de desembre de 2021

Els premis avaluen l’activitat i la qualitat assistencial dels dife-
rents hospitals catalans.

L’Hospital de Palamós augmenta la 
capacitat de l’hospital de dia quirúrgic i 
amplia l’àrea quirúrgica
15 de setembre de 2021

Les obres han permès disposar de de sis espais més a l’hos-
pital de dia quirúrgic; obrir una segona sala d’endoscòpies; i 
crear una nova unitat d’esterilització vertical.
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El punt vacunal massiu de Sant Antoni 
tanca amb més de 75 .000 dosis 
posades
18 d’octubre de 2021

Va obrir portes el 25 de febrer i dissabte va administrar la 
darrera dosi.

Iniciem la vacunació contra la COVID19 
a la ciutadania del Baix Empordà
22 de febrer de 2021

Comencem demà amb les persones amb gran dependència 
i la setmana vinent amb majors de 80 anys.

La vacunació contra la COVID19, un 
esforç col·lectiu
22 de juny de 2021

Prop de 150 professionals han ofert el seu temps per avan-
çar en la campanya de vacunació.

Iniciem la vacunació contra la COVID19 
als professionals de SSIBE
12 de gener de 2021

Les primeres dosis han estat administrades als i les profes-
sionals de Palamós Gent Gran i del Servei d’Urgències i de la 
planta d’hospitalització COVID-19 de l’Hospital de Palamós.

Marató de Vacunació sense cita prèvia 
a La Bisbal d’Empordà, Palafrugell i 
Torroella de Montgrí
9 de juny de 2021

Les jornades de vacunació exprés es desenvoluparan en di-
ferents jornades entre el 15 i el 29 de juny.

Les primeres vacunes del Baix Empordà 
arriben a la residència Santa Caterina 
de Torroella de Montgrí
5 de gener de 2021

Avui els equips de vacunació s’han desplaçat a l’Alt i el Baix 
Empordà, les dues comarques que estaven pendents de re-
bre les primeres dosis.

Nacho Pascual, entre els guardonats 
com a Palafrugellenc de l’any
27 de desembre de 2021

Es van lliurar a Palafrugell els premis Peix Fregit, a l’empresari 
Martí Sabrià Deulofeu, i Palafrugellenc de l’Any, que va reco-
nèixer onze trajectòries.

Notícies Vacunació COVID-19
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Comunicació

1 .399 .847
(+6%)

Visites web

XARXES SOCIALS

Creix l’activitat als nostres comptes de Twitter, Instagram, Youtube i Linkedin.

@_ssibe @_ssibe

207 (+9 %)
1 .208
(+30 %)

99 (+19 %)

520 (+65 %)

Nous seguidors Nous seguidors
Nous seguidors

Nous seguidors

@abstorroellademontgri

2 .195 Seguidors 3 .995 Seguidors
512 Seguidors

647 Seguidors

27 .200 Visualitzacions

21 Nous vídeos

326 Nous subscriptors

527
Aparicions en mitjansNotes de premsa 

enviades

34
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