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Em plau presentar-vos la memòria de l’any 2012 de l’activitat de la nostra organització, un període 
en el qual la conjuntura socioeconòmica que viu el nostre país ens ha posat de nou a prova, i un 
cop més hem estat capaços de superar les dificultats amb la implicació i el compromís de totes 
les persones que formem aquesta institució.

Les retallades pressupostàries aplicades a la sanitat pública per part de la Generalitat de Catalunya, 
han comportat un esforç addicional per part de totes i cadascuna de les unitats sanitàries que inte-
gren la nostra organització, que han mostrat en tot moment la seva capacitat de resposta aplicant 
sempre el criteri de la màxima qualitat assistencial als nostres usuaris.

Aquest treball d’equip que fem de manera conjunta ens dóna la fortalesa necessària per poder 
superar la crisi sense perdre cap dels avenços assolits al llarg dels darrers anys, tant des del 
punt de vista dels serveis assistencials i la seva qualitat, com de l’estabilitat dels professionals 
i de la consolidació dels serveis prestats, o bé des de la perspectiva de la riquesa que la nostra 
institució genera per a Palamós i el Baix Empordà, en els aspectes econòmics, socials i laborals.

En aquest camí de millora també vull destacar la important renovació realitzada a una part de 
l’àmbit tecnològic hospitalari, en la qual hem incorporat nous aparells de darrera generació que 
elevaran la qualitat de l’atenció i facilitaran també la feina diària dels nostres professionals. Aquesta 
nova incorporació tecnològica ha estat possible gràcies a la generositat d’una família palamosina, 
en concret de la Sra. Angelina Perpiñà i Tauler, que ens va instituir com cohereus del seu llegat.

Mantenir aquesta qualitat de la sanitat pública a la comarca no serà possible sense la implicació 
dels homes i dones que cada dia hi treballen, aportant la seva professionalitat malgrat la difícil 
conjuntura actual.

Des dels òrgans de govern som conscients d’aquesta realitat i per això, de manera conjunta amb 
els representants del Comitè d’Empresa treballem plegats per establir acords en la confecció dels 
nous convenis del sector i amb la prioritat de mantenir tots i cadascun dels llocs de treball.

Ara us faig a mans aquest document on reflectim tota la feina feta durant l’any 2012 d’una 
organització sanitària que cada dia cerca poder ser més efectiva a les necessitats de salut de 
la ciutadania.

M. Teresa Ferrés i Àvila
Presidenta dels Òrgans de Govern
de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
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Presentació

Fem ara valoració de l’any 2012
sense deixar de pensar en el present i el futur,
amb l’objectiu de seguir treballant
per aconseguir consolidar una organització
compromesa amb la salut de les persones
i la seva qualitat de vida,
capdavantera, àgil i eficient.



Es tracta de l’estudi encarregat pel Departament de Salut, en la línia de recerca 
sobre Anàlisi de la morbiditat i despesa sanitària. El model desenvolupat s'està 
aplicant en l'estratègia d'atenció proactiva al pacient crònic complex.

Publicació, al mes de gener, de l’estudi sobre identificació
i predicció del risc segons la morbiditat atesa al Baix Empordà.
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Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) és un grup format 
per la Fundació Hospital de Palamós (entitat no lucrativa fundada l’any 
1768), Serveis de Salut Integrats Baix Empordà AIE i el Consorci 
Assistencial del Baix Empordà (CABE), aquest darrer constituït per 
l’associació de la pròpia Fundació i el Consell Comarcal del Baix Empordà. 
Aquests organismes gestionen d’una banda, l’Hospital de Palamós i el 
centre Palamós Gent Gran, i de l’altra,  l’atenció primària de quatre àrees 
bàsiques de salut: Palamós, Palafrugell, Torroella de Montgrí i la Bisbal de 
l’Empordà.

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) agrupa sota un mateix paraigües les tres entitats, 
que comparteixen recursos de forma transversal.

En detall, el nostre àmbit d'actuació es fa sobre:

Hospital de Palamós

És un hospital general bàsic
d'àmbit comarcal i referència
del Baix Empordà, que forma
part del sistema sanitari
integral d'utilització pública
de Catalunya (SISCAT).
Compta amb una capacitat
de 134 llits i disposa,
entre d'altres, de: TAC,
ressonància magnètica,
servei d'hemodiàlisi
i unitat de medicina
hiperbàrica.

Palamós Gent Gran

Centre sociosanitari que forma
part del sistema sanitari integral 
d'utilització pública de Catalunya 
(SISCAT) i residència assistida
per a la comarca, amb orientació
social per als habitants de Palamós,
principalment dirigit a persones
grans malaltes, persones que
independentment de la seva
edat pateixen patologies
cròniques evolutives, persones
amb situació de malaltia terminal
i persones grans que no tenen
un grau d’autonomia suficient.
Compta amb 165 llits.

Àrees Bàsiques de Salut

ABS Palamós
ABS Palafrugell
ABS La Bisbal
ABS Torroella de Montgrí
Formades per:
Centre d'Atenció Primària
Catalina Cargol (Palamós);
Centre d'Atenció Primària
Torroella de Montgrí;
Centre d'Atenció Primària
La Bisbal d'Empordà;
Centre d'Atenció Primària
Dr. Josep Alsina i Bofill (Palafrugell),
juntament amb els 28 consultoris
municipals. L'ABS Sant Feliu està
gestionada per l'ICS i completa
l'atenció primària de la comarca.

Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Qui
som

Notícies 2012



En un acte que commemorava els 1.000 cordons transplantats des de la posada 
en marxa del Banc de cordó que es va celebrar a finals de gener al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona i al qual va assistir el director de la Unitat d’infància 
i dona de SSIBE, Dr. Marqueta, per recollir la placa de reconeixement a la feina 
feta. L’Hospital de Palamós recull una mitjana de 400-500 donacions a l’any.

L’Hospital de Palamós reconegut per la feina feta
en donació de sang de cordó umbilical
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Residències assistides
i centres de dia

Tenim convenis de gestió
amb la Fundació Palafrugell
Gent Gran (residència i centre 
de dia Palafrugell Gent Gran) 
i amb el Consorci Surís
Sant Feliu Gent Gran
(residència i centre de dia
Sant Feliu de Guíxols Gent Gran, 
residència Surís i centre de dia 
de Sta. Cristina d’Aro).

Emporhotel
serveis hotelers

Emporhotel és una empresa
creada per l’Hospital de Palamós,
el CABE i Palafrugell Gent Gran.
La modalitat jurídica escollida
és l’Agrupació d’Interès
Econòmic (AIE) fet que permet
una transparència fiscal
d’Emporhotel AIE amb les
empreses que l’han constituït.
La seva finalitat és la gestió
dels serveis d'hoteleria
i neteja de les empreses
a les que presta servei.
Gestiona 5 cuines i més
de 1.300 àpats per dia.

La missió de SSIBE és la prestació
de serveis de qualitat en l’àmbit
de la salut i la dependència,
al Baix Empordà, d’acord
amb un model d’atenció
integrat i orientat al ciutadà.

Emporsis
serveis informàtics

Emporsis és una empresa
creada per l'Hospital de Palamós,
el CABE i la Fundació Salut
Empordà (Hospital de Figueres).
La modalitat jurídica escollida
és una Agrupació d'Interès
Econòmic (AIE). La seva finalitat
és l'organització i la gestió
directa de desenvolupament,
implantació i manteniment
de sistemes i aplicacions
informàtiques comunes.



El dia 1 de febrer, Sílvia Vernia, de l'oficina del síndic, va 
visitar l’Hospital de Palamós i va comentar, juntament 
amb el consell de direcció i la cap d'atenció al ciutadà, 
diferents aspectes de l'activitat assistencial, com ara la 
situació actual de les llistes d'espera i altres temes més 
de caire informatiu. En acabat, es va dirigir a Palamós 
Gent Gran, centre que també tenia interès en visitar.

Visita de personal
de l’oficina del Síndic de greuges
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Els
nostres
valors

Respecte
Envers els ciutadans,
els professionals i l'entorn

Equitat
En la gestió de recursos
i en el tracte a professionals
i pacients

Implicació
Per garantir compromís,
participació, rigor, discreció
i professionalitat

Flexibilitat
Per tenir agilitat
i capacitat d'adaptació

Proximitat
Per ser accessibles,
transparents i oferir
un bon tracte

Innovació
Utilitzar el coneixement
i la creativitat per implementar
noves metodologies

Oferir serveis excel·lents i integrats per millorar el nivell de salut i 
d'autonomia dels ciutadans al Baix Empordà.

La missió, visió i valors s'apliquen a tota l’organització i els utilitzem 
com a referència de bon treball per part de tot l'equip humà. Treballem 
amb el model de salut integrat definit per la Generalitat de Catalunya. 
Tot plegat són els fonaments per desplegar la nostra activitat i ens 
sentim plenament identificats.

La
nostra
visió

Potenciar l'excel·lència assolint els recursos necessaris per afrontar la 
situació conjuntural.L‘estratègia



A partir de l’1 de febrer, l’empresa d’hoteleria Emporhotel es fa càrrec del 
servei de neteja a l’Hospital de Figueres, el centre sociosanitari Bernat Jaume i 
l’ABS L’Escala, en la línia encetada fa un temps d'optimització de despeses, i de 
col.laboració entre la FSE i la nostra organització.

Emporhotel gestiona el servei de neteja de l’Hospital de Figueres
i els altres centres de la Fundació Salut Empordà
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Mapa de processos de SSIBE
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A mitjans de febrer, es va posar en marxa un nou espai de difusió de la salut a la 
nostra pàgina web. Sota la denominació "Prevenció i promoció de la Salut", volem 
donar cabuda a una sèrie de consells de salut per a la ciutadania en general, a les 
campanyes - tant de caire institucional com pròpies - que es posin en marxa, a 
la seva difusió i repercussió en la societat, i a la divulgació d'equips de treball i 
referents.

Estrenem nou espai destinat a la promoció de la salut
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Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà

Facultatius

Infermeria

Auxiliars infermeria 

Zeladors

Altres assistencials

Admissions

Administració central

Serveis generals

Total

Persones contractades
a 31/12/2012 afegint
Emporhotel a cada centre

Palamós
Gent Gran

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS Torroella
de Montgrí

ABS Palamós  ABS PalafrugellHospital
de Palamós

694

2012

151

159

114

25

69

54

0

72

645

705

2011

149

159

117

26

70

60

0

60

641

181

2012

8

22

71

11

9

0

1

32

153

181

2011

8

22

72

13

10

0

1

32

157

41

2012

17

14

0

0

1

10

0

2

44

40

2011

17

13

0

0

1

10

0

1

42

40

2012

13

9

0

0

0

9

0

2

33

37

2011

13

10

0

0

0

9

0

1

33

56 

2012

93

2012

34

19

1

0

0

19

0

3

76

85

2011

35

19

1

0

0

20

0

2

77

PERSONAL EQUIVALENT A JORNADA COMPLETA PER CENTRES

PAT R O N S  I
C O N S E L L E R S
D E L S  Ò R G A N S
D E  G O V E R N

P R E S I D E N T A
M. Teresa Ferrés Àvila

V I C E P R E S I D E N T S
Joan M. Juan Gea (Fundació HP)
Joan Català Pagès (CABE)

V O C A L S
Fermí Ros Garcia (Secretari Fundació HP)
Ramon Comes Borràs
Àngels Dalmau Pibernat
M. Carme Güell Parnau
Jordi Soler Casals
Lluis Gamell Álvarez
Juli Fernández Iruela

El valor i pilar fonamental de SSIBE són les seves persones, professio-
nals compromesos amb l’activitat i amb l’organització, que treballen per 
assolir la qualitat i rigor en el desenvolupament de la seva professió.

El nostre
equip humà

S E R V E I S  D E  S A L U T  I N T E G R A T S  D E L  B A I X  E M P O R D À

Fundació Hospital de Palamós
Consorci Assistencial del Baix Empordà

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà AIE

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL
Xavier Pérez

SERVEIS DE SUPORT I STAFF
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DIRECCIÓ DE LA DEPENDÈNCIA
Joan Prat

GERÈNCIA
Jordi  Cals ina

PATRONAT DE L’HOSPITAL DE PALAMÓS /
CONSELL DE GOVERN DEL CABE

Presidenta M. Teresa Ferrés

22

16

0

0

0

14

0

5

57

54

2011

21

17

0

0

0

14

0

3

56



Durant el mes de febrer, va veure la llum a la web, l’espai per als joves fins a 
18 anys, en el que disposen d’una consulta en línia del programa Salut i Escola 
per a temes com sexualitat, alimentació o drogues. Impulsat per la comissió de 
prevenció i promoció de la salut de SSIBE.

NSKTINK, KMPASSA?

Serveis
centrals

55

2012

5

2

1

0

0

0

39

6

53

68

2011

5

2

1

0

0

0

53

6

68

0

0

0

0

0

0

4

0

4

4

0

0

0

0

0

0

4

0

4
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Total parcial
SSIBE

Emporsis
Informàtica

Palafrugell
Gent Gran

Sant Feliu
Gent Gran

Residència
Surís

CENTRES GESTIONATS

Total

2012

0

0

0

0

0

0

10

0

10

15

Emporhotel
Hoteleria

20122011

4 125 71 50 31.163 1.432

2012

250
241
187
36
78

107
40

122
1.061

1.174

2011

249
242
191
39
81

113
58

105
1.078

2012

1

7

58

2

5

0

4

34

111

130

2011

1

7

57

2

4

4

0

32

108

2012

1

5

36

1

4

0

4

15

65

74

2011

1

4

36

1

4

4

0

16

67

2012

0

3

24

0

4

0

2

11

45

54

2011

0

3

23

0

4

2

0

11

44

Centre de Dia
Santa Cristina

d’Aro

252
256
307
39
91

107
63

182
1.297

39

92

153

192

181

166

146

106

49

4

60 - 64

55 - 59

50 - 54

45 - 49

40 - 44

35 - 39

30 - 34

25 - 29

20 - 24

<20 anys

12

27

37

58

54

51

38

18

9

1.128r s304

Indicadors PROFESSIONALS 2012

Persones contractades

Nombre homes

Nombre dones

Mitjana edat homes

Mitjana edat dones

Hores de formació interna

Hores de formació externa

1.432
304

1.128
42,71
41,70

11.120
8.837

2011

1.435

305

1.134

42,62

41,50

8.954

9.287

ÍNDEX D’ INCIDÈNCIA D’ACCIDENTS AMB BAIXA
(NOMBRE D’ACCIDENTS AMB BAIXA PER CADA 100 TREBALLADORS)

Fundació Mn. Miquel Costa - Hospital Palamós

Consorci Assistencial del baix Empordà

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà AIE

Consorci Suris Sant Feliu Gent Gran

Fundació Privada Palafrugell Gent Gran

Emporhotel AIE

Emporsis AIE

2011 2012

2,14

0,49

0,00

1,57

7,44

4,38

-

1,39
0,00
0,00
8,20
6,45
7,85
0,00

ÍNDEX D'ABSENTISME
PER MOTIUS

Malaltia

Maternitat

Permisos

Hores sindicals

Indispost

Accident

Docència

2011 2012

3,62

1,70

0,60

0,56

0,38

0,36

0,35

7,57

3,00
1,47
0,56
0,60
0,32
0,45
0,30
6,70

Prevenció

Persones contractades totes
les empreses, inclou centres gestionats 1.432

2011 2012

0

0

1

0

0

0

0

1

2

4

2012

0

0

2

0

0

0

0

1

2

Totes les empreses, inclou centres gestionats

78,7% 21,3%



Va tenir lloc el 8 de març i hi van participar una quarantena de tutors i 
col.laboradors docents amb residents de les diferents especialitats. És la primera 
jornada d’aquestes característiques que es realitza i el primer fòrum de debat 
a l’entorn de la formació sanitària especialitzada que es realitza a la nostra 
entitat.

1a Jornada de tutors de formació sanitària especialitzada de SSIBE
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A continuació presentem les nostres principals activitats dutes 
a terme de gener a desembre de l’any 2012, la majoria estan 
comparades amb l’exercici anterior.

R
Activitat
atenció
hospitalària

esultats

ACTIVITAT D'AGUTS 2011 2012

Hospitalització convencional (ingrés en planta)

Intervencions majors sense ingrés (UCSI)

Total casos hospitalització

Estades

Estada mitjana hospitalització convencional

Ocupació dels llits (%)

Rotació (persones/llit)

6.871     

3.792     

10.663     
34.191     

5,02

86,10

62,58

HOSPITAL DE DIA 2011 2012

Estades 12.636     

URGÈNCIES 2011 2012

Hospital d'aguts 57.086     

CONSULTA EXTERNA 2011 2012

Primeres visites

Visites successives

Total visites

Índex de reiteració

45.415     

82.081     

127.496     

2,00

6.845     

2.970     

9.815    

33.246     

4,90

83,70

62,90

10.984     

56.468     

46.448     

79.079     

125.527     

1,70

Activitat assistencial



La doctora Fina Camós, cap del servei de farmàcia de SSIBE, va fer el 2 de març, 
al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, una conferència amb el títol Medi-
caments: cara i creu. La conferència s'emmarca en el cicle Salut i Societat amb el 
qual col.laborem regularment, que organitza l'Espai del Metge i de la Salut Rural 
i la càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l'Àmbit Rural de la Universitat 
de Girona (UdG). Va presentar l’acte el Dr. Joan Prat, director d'atenció a la 
dependència de SSIBE.

Conferència: “Medicaments: cara i creu”
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PARTS 2011 2012

Total 970     

DIÀLISI 2011 2012

Pacients

Sessions

117

9.740

LABORATORI 2011 2012

Peticions laboratori general

Anatomia patològica

157.483

19.334

REHABILITACIÓ 2011 2012

Pacients

Sessions

Domicili

Hospital Palamós

CAP La Bisbal

CAP Torroella

CAP Palafrugell

Ressidència Palamós GG

Resssidència Sant Feliu GG

7.192

113.188
11.931

47.809

6.036

6.179

14.102

17.529

9.602

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 2011 2012

Intervencions amb ingrés

Intervencions majors sense ingrés

Intervencions ambulatòries menors

Total intervencions

2.001

3.354

4.870

10.225

CAMBRA HIPERBÀRICA 2011 2012

Persones ateses

Acc. De busseig

Intox Monòxid Carboni

Altres

Sessions

Acc. De busseig

Intox Monòxid Carboni

Altres

 121

25

37

59

1.346
98

46

1.202

RADIOLOGIA 2011 2012

Exploracions radiològiques

Ecografies

TAC

Mamografies

Ressonància magnètica

Densitometries

Total

54.730

13.312

5.144

6.216

4.521

1.615

85.538

ACTIVITAT NO CONCERTADA 2011 2012

Visites Podologia

Visites Medicina de l'esport

3.851

935

1.045     

89

9.431

153.507

18.994

7.046

118.165

11815

51.972

6.226

6.833

13.407

18.785

9.127

2.174

3.354

5.322

10.850

116

28

22

66

1.434

75

22

1.337

54.872

12.649

5.141

6.122

4.196

887

83.867

3.768

885



El 9 de març es va realitzar un simulacre d’incendi a les dependències del magat-
zem del centre, per comprovar sobre el terreny els protocols d'intervenció en cas 
d'emergència i/o catàstrofe, els materials i els dispositius humans i d'emergència 
que hi haurien de fer front en un hipotètic cas d'incendi.

Simulacre de foc a Palamós Gent Gran
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Cardiologia 
• S’ha posat en marxa la Unitat de dolor 

toràcic, que està destinada al diagnòstic 
ràpid de la cardiopatia isquèmica aguda.

• Liderada per la unitat de Cardiologia, 
treballa en col·laboració amb el servei 
d’Urgències i el de Medicina interna.

Anestèsia 
• Dintre del servei d’Anestèsia s’ha creat una nova consulta d’infermeria 

especialitzada en sedacions i preoperatoris per donar atenció a les visites 
preoperatòries a pacients de cirurgia de baixa complexitat, i assumir seda-
cions a pacients de baix risc per a l’endoscòpia digestiva.

Àrees de treball

Unitat d’Infància i Dona
•  S’ha realitzat el curs formatiu de sòl pèlvic adreçat a ginecòlegs 

i uròlegs de l’estat espanyol. El programa formatiu inclou d’una 
banda les intervencions quirúrgiques retransmeses en directe per 
videoconferència i de l’altra un taller de reparació d’esquinçaments 
perineals amb models animals. També es van realitzar sessions de 
formació a ginecòlegs i uròlegs en el nostre quiròfan per aprendre 
la tècnica, i acreditar-se per fer formació.

•  Durant el 2012 s’han posat en marxa les unitats d’esterilitat i de 
diagnòstic prenatal per a clients privats.



Una vintena de persones van visitar les obres de rehabilitació del Mas Guàrdia, 
situat a l'aparcament que hi ha entre els carrers Pompeu Fabra i Lleida. Aquest 
edifici va ser cedit al 2010 per l'hospital a l'Ajuntament per fer-hi un equipament 
cultural per al barri. També es van visitar les troballes arqueològiques descobertes 
en el mateix aparcament, i que daten del s.I d.C

Visita d’una delegació de l’Hospital de Palamós
al nou espai cultural del barri
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Unitat quirúrgica
Adquisició d’un ecògraf que ha permès: 

• L’inici de la tècnica ecogràfica en anestèsia locoregional

• La realització de bloquejos nerviosos perifèrics i canalització de 
les vies centrals amb visió ecogràfica



La vaga general convocada pels sindicats va tenir una rellevància relativa i la majo-
ria de serveis van funcionar amb gairebé total normalitat. A l’hospital, el nombre 
de professionals que van fer vaga no va arribar al 2 per cent i l’afectació a les ABS 
va ser una mica més gran. La majoria de l'activitat assistencial programada per al 
mateix dia es va poder fer amb normalitat.

29 de març, vaga general
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Activitat assistencial

VISITES PER ABS

1 Les dades d'activitat de l'ABS Sant Feliu es refereixen únicament als serveis gestionats per la nostra entitat: Programa d'Atenció a la Salut Sexual
  i Reproductiva del CAP Sant Feliu Sexual i del CAS Castell Platja d'Aro.

Total

223.117

153.674

376.791

56.268

18.807

75.075

12.943

12.943

7.005

13.030

20.035

72.823

22.670

95.493

372.156

208.181

580.337

Medicina General

Facultatius

Infermeria

Total visites

Pediatria
Facultatius

Infermeria

Total visites

Odontologia
Facultatius

Total visites

Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva
Facultatius

Infermeria

Total visites

Urgències
Facultatius

Infermeria

Total visites

Total activitat centres d'atenció primària
Facultatius

Infermeria

Total visites

ABS St. Feliu de G.1 

–

–

–

–

–

–

–

–

1.486

3.312

4.798

–

–

–

1.486

3.312

4.798

ABS Torroella de M.

34.006

31.970

65.976

9.084

2.575

11.659

3.096

3.096

1.034

1.505

2.539

18.585

5.091

23.676

65.805

41.141

106.946

ABS Palafrugell

76.312

55.798

132.110

18.488

7.031

25.519

4.790

4.790

1.347

3.327

4.674

25.250

7.272

32.522

126.187

73.428

199.615

ABS Palamós

68.632

32.484

101.116

18.373

6.908

25.281

3.253

3.253

1.777

3.066

4.843

12.403

6.521

18.924

104.438

48.979

153.417

ABS La Bisbal d’E.

44.167

33.422

77.589

10.323

2.293

12.616

1.804

1.804

1.361

1.820

3.181

16.585

3.786

20.371

74.240

41.321

115.561

Activitat
Atenció
Primària

29M



L'any 2006 per iniciativa del col·lectiu de metges de l'entitat es va constituir la 
Junta Assistencial Facultativa (JAF), integrada per facultatius, estament mèdic 
i d'infermeria de l'àmbit hospitalari. Aquest òrgan té com a principal funció la 
d'assessor de la Direcció assistencial en temes de qualitat assistencial, la millora 
contínua, la seguretat del pacients i la integració en l'atenció assistencial, com 
aspectes més rellevants. Després de 6 anys de funcionament i aprofitant la 
renovació de membres de forma periòdica i des d'aleshores amb un abordatge 
més transversal dels temes tractats, s'ha plantejat una nova composició, en la 
qual s'han incorporat professionals de l'àmbit d'atenció primària i la renovació 
d'alguns dels representants de l'Hospital.

Nova composició de la Junta assistencial facultativa
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Reordenació de la demanda a l’Atenció Primària

Aquesta acció està contemplada dins la línia estratègia de "millorar 
l'accessibilitat a les consultes de l'atenció primària” i assolir la màxima 
resolució dels problemes de salut plantejats per la població.

Durant el 2012 s’ha endegat un projecte de reordenació de l’Atenció 
Primària, potenciant la capacitat de decisió i actuació de la infermeria, 
a través d’un sistema de triatge, regulació del flux de la demanda i priorit-
zació segons gravetat. D’aquesta manera s’identifiquen els pacients i es 
millora la seva accessibilitat a urgències segons necessitats.

Aquest funcionament minimitza la consulta d'atenció continuada, i 
s’orienta el pacient a ser atès pel propi equip de primària. També permet 
eliminar els actes burocràtics de l'entorn de l'atenció continuada, que 
en molts casos no és el més adient per a la resolució, amb freqüents 
duplicitats de visites. 



Amb la posada en marxa dels avisos per sms, en relació a 2010 s'ha disminuït un 
8.44% el percentatge de visites fallides, tot i que al 2011 encara se'n van produir 
de l'ordre de 80.000.

Inici de la campanya 2012 per a la reducció de visites fallides
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Activitat assistencial. Atenció sociosanitària

PALAMÓS GENT GRAN 2011 2012

TOTAL1 Persones ateses

Estades

Ocupació

LLARGA ESTADA

MITJA ESTADA POLIVALENT

RESIDÈNCIA ASSISTIDA 

HOSPITAL DE DIA 

CENTRE DE DIA 

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Sessions centre de dia

1.023

58.697

90

 191

17.997

95

 693

13.827

94

 87

23.681

100,00

 52

3.192

71

 64

5.237

1.042

62.959

92

196

19.917

98

 705

14.256

98

 82

25.252

100

 59

3.534

73

 79

5.840

1 Sense Centre de dia

Activitat
atenció a la
dependència



Durant l’any 2011, des del departament de medi ambient de SSIBE es va portar a 
terme l’enquesta de mobilitat sostenible en el marc del projecte “Empreses X un 
bon clima” endegat pel Club EMAS amb el suport de l’Oficina del Canvi Climàtic 
de la Generalitat de Catalunya. Al mes d’abril 2012 ja hem disposat dels resultats 
d’aquesta enquesta, que dona a conèixer els hàbits de mobilitat dels treballadors 
amb l’objectiu d’avaluar possibilitats d’alternatives i proposar accions executables 
a nivell personal, empresarial i administratiu.

Enquesta de mobilitat
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Activitat assistencial. Atenció social Centres gestionats per SSIBE

CONSORCI SURIS (Sant Fe l iu de Guíxols) 2011 2012

Residència assistida
Sant Feliu Gent Gran

Centre de dia
Sant Feliu Gent Gran

Residència assistida
Asil Suris Sant Feliu

Centre de dia
Santa Cristina d’Aro

Persones ateses

Estades

Ocupació

Pacients atesos

Sessions centre de dia

Persones ateses

Estades

Ocupació

Persones ateses

Sessions centre de dia

117

32.686

100

 

50

4.245

 

95

22.907

98

22

1.045

PALAFRUGELL GENT GRAN 2011 2012

Residència assistida

Centre de dia

Persones ateses

Estades

Ocupació

Pacients atesos

Sessions centre de dia

184

54.732

100

 

99

7.318

117

32.708

100

 

65

6.789

 

82

22.908

100

–

–

199     

53.740     

98,20

 

86     

10.148     

• Amb pressupost de continuïtat al llarg de 2012, s'ha seguit amb l'esforç 
de contenció de la despesa i ús racional de tot el material sanitari: medica-
ments, productes farmacèutics i altre material.

• L'activitat assistencial s'ha mantingut estable, i Palamós Gent Gran 
continua essent el centre referent de la comarca en la prestació de serveis 
de convalescència, atenció pal·liativa i diagnòstic i avaluació de la Malaltia 
d'Alzheimer i altres demències.

• S'han consolidat els grups de treball que aborden aspectes de seguretat 
de pacients: grup de caigudes, nafres i contencions, i han millorat notable-
ment els indicadors relatius a farmàcia.

• Amb la col·laboració de familiars i residents, es va portar a terme 
l'exposició "NOSALTRES" que va reunir fotografies de la infància i joventut 
dels residents del centre, que va ésser molt ben acollida. 

• Per celebrar l"'ANY DE L'ENVELLIMENT ACTIU I DE LA SOLIDARITAT 
INTERGENERACIONAL", els dies 19, 22 i 29 de novembre es van organit-
zar unes xerrades als municipis de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols i Pa-
lamós, portades a terme per diferents professionals de l'àmbit d'atenció 
a la dependència.



A mitjans del mes d’abril, tant la intranet corporativa com la web pública de SSIBE, 
ja disposen d’un nou espai on s'hi dona cabuda a totes les activitats i informacions 
relacionades amb el Grup de Cooperació. L’espai es va estrenar amb motiu de la 
campanya solidària SOS Richi. 

Nou espai de divulgació del Grup de cooperació
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Atenció al pacient crònic complex (pacient pluripatològic)

A SSIBE s'ha definit un model d'atenció integral en el pacient crònic com-
plex que permeti millorar l'atenció del pacient i el seu estat de salut. 
El model d'atenció de SSIBE s'enfoca a resoldre les necessitats de la població 
assignada, amb una estratègia assistencial integrada, que ofereixi a cada cas 
i en cada situació el recurs més apropiat, independentment de l'àmbit i nivell 
on es presta.  Són elements cabdals d'aquest model una direcció assistencial 
única que integra tots els serveis d'atenció primària, especialitzada d'aguts i 
sociosanitària, i una història clínica informatitzada (HCI) única. 
Per prioritzar l'atenció als pacients crònics complexos, s'ha elaborat  una 
estratègia integrada, amb especial èmfasi en la proactivitat versus la 
reactivitat.  
La finalitat del programa és que el pacient crònic complex (PCC) rebi una 
atenció proactiva, resolutiva, adequada, eficient i satisfactòria en qualsevol 
moment i amb la intensitat que calgui. Aquesta atenció ha de facilitar la cura 
d’aquests pacients amb el dispositiu més adequat, i és el domicili l’eix sobre 
el qual han de pivotar tots els recursos per millorar la qualitat de vida, els 
resultats en salut i garantir una utilització eficient dels recursos.
L’atenció a aquest grup de pacients requereix un canvi del model assisten-
cial, dels plantejaments organitzatius, de la gestió clínica, de la implicació 
dels professionals i dels mateixos malalts i persones cuidadores. La base 
d’aquest nou model rau en l’abordatge assistencial conjunt entre els diversos 
nivells i professionals, amb dispositius territorials capaços de donar una 
resposta ràpida al domicili i amb la intensitat que es requereixi en cada cas.
Objectius principals:

• Millorar l'atenció del pacient crònic complex i el seu estat de salut 
com a últim terme: millorar la qualitat de vida, els resultats de salut 
i la satisfacció del pacient i la seva família.

• Optimitzar l'eficiència en l'atenció al pacient crònic complex, i 
poder alliberar  recursos per destinar a accions de prevenció de 
la cronicitat  i control de l'evolutivitat cap a la complexitat.

Programes
específics



Divendres 13 d'abril per commemorar el Dia Mundial de l'Activitat Física, la Co-
missió de Prevenció i Promoció de la Salut juntament amb alguns ajuntaments del 
Baix Empordà i altres entitats col·laboradores va organitzar un seguit d'activitats 
per fomentar l'exercici físic. L'objectiu principal d'aquesta acció va ser promoure 
l'activitat física als nostres ciutadans, com un benefici per a la salut a totes les 
edats. Així doncs durant tot el dia van tenir lloc diferents activitats a tota la 
comarca amb una bona afluència de participants.

Celebrem la 1a. Jornada Mou-te, fes salut!
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Recepta electrònica

Comissió de promoció i prevenció de la salut

La recepta electrònica està implantada a tot l'àmbit d'Atenció Primària 
de SSIBE i també a tots els centres d’Atenció a la Dependència llevat de 
Palamós Gent Gran, i l'objectiu és la seva implantació a nivell de l'Hospital. 
Al mes de Juliol de 2012 es va iniciar el procés d’implantació de la recepta 
electrònica a l’Hospital de Palamós.
La recepta electrònica mostra tot el pla de medicació del pacient i millora la 
coordinació entre metges dels diferents àmbits assistencials i farmacèutics 
comunitaris, fet que facilita la comunicació entre els diferents professionals 
que atenen el pacient i permet detectar potencials problemes relacionats 
amb els medicaments.
La incorporació dels metges especialistes al sistema de recepta electrò-
nica, que finalitzarà el 2013, permetrà l’assoliment de la implantació a la 
totalitat de metges de SSIBE. Així doncs, tindran accés al Pla de Medica-
ció del pacient i podran inserir, modificar i tancar medicaments a través 
del SIRE, la qual cosa permet un ús compartit amb l'Atenció Primària i les 
oficines de farmàcia.

Durant l’any 2012 hem posat en marxa el nou espai de Promoció i Prevenció 
de la Salut a la nostra web. Aquesta plataforma ha de servir com a canal de 
comunicació, per fer difusió de les accions preventives i promotores d’hàbits 
saludables adreçades especialment a la nostra població de referència.

En aquest sentit s’inicia una campanya de recomanacions de salut a la 
ciutadania, que es difonen periòdicament a la mateixa web però també a 
les pantalles de les sales d'espera dels nostres centres i per la intranet 
corporativa. Es tracta de recomanacions bàsiques per gaudir d’un bon 
estat de salut, així com d'específiques per a determinades malalties. Les 
recomanacions van d'acord amb l'època que ens trobem, així al gener 
vam estrenar amb recomanacions per a persones amb malalties cròniques 
respiratòries, i al llarg de l’any hem publicat recomanacions sobre higiene 
postural i com evitar accidents infantils a la llar.

Aquesta iniciativa pretén potenciar els hàbits saludables de la població del 
Baix Empordà, per això totes les recomanacions estan disponibles a l'espai 
de prevenció i promoció de la Salut de la nostra web.

Aquesta plataforma també pretén ser un canal de difusió de totes les 
campanyes de salut promogudes pel Departament de Salut, i dels actes 
i activitats relacionades amb la prevenció i promoció de la salut que esde-
vinguin a la nostra comarca.
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Disposem d’un nou mamògraf capdavanter gràcies
a l’herència de la Sra. Angelina Perpiñà
A mitjans de setembre, es va instal·lar a la Unitat de diagnòstic per la 
imatge el nou mamògraf de tecnologia avançada adquirit en virtut de 
l’herència rebuda de la Sra. Angelina Perpiñà i Tauler, llegat que també 
ens va permetre comprar i instal·lar un nou telecomandament i un nou 
arc quirúrgic.
La Sra. Angelina Perpiñà Tauler, veïna de Palamós, va morir al mes de 
març de 2010, vídua i sense descendència, i va deixar continguda la seva 
última voluntat en el seu testament, en que instituïa cohereu a la Fundació 
Mn. Miquel Costa-Hospital de Palamós, juntament amb d'altres entitats i 
persones allegades. 
La part de l'herència rebuda per la Fundació va ser de l’ordre de 700.000 €, 
que es van destinar íntegrament a la compra de maquinària de tecnologia 
avançada per a l'Hospital.

• Creació de la nova secció “laboratori de fertilitat” lligada al progra-
ma d’inseminació artificial conjugal del servei de ginecologia.

•  S’ha negociat el procediment de compres de reactiu i material 
de Laboratori per als anys 2013-14 i 15, prorrogable a 16 i 17, 
destinat a reduir costos.

Laboratori

Unitat de diagnòstic per la imatge

ACTIVITAT 2011 2012

Peticions

Determinacions

Microbiologia. Mostres

Dipòsit de sang. Peticions

Anatomia Patològica. Mostres

157.483
3.454.068

32.984
1.323

19.334

152.515

3.484.829

38.190

1.262

19.003

El 20 d’abril, Creu Roja de Sant Feliu va organitzar aquest exercici a la platja gran 
de Platja d'Aro. La nostra entitat hi va col.laborar com a cloenda del "Curs teòric-
pràctic d’atenció d’emergències en l’àmbit extrahospitalari” que ha organitzat 
l’Hospital durant els mesos de Març i Abril de 2012. L'exercici va comptar amb 
múltiples efectius de terra i mar: una embarcació d'esbarjo, diverses unitats SEM, 
i embarcacions i motos d'aigua de rescat de la Creu Roja.

Exercici d’accident amb múltiples víctimes a la platja gran de Platja d’Aro
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La UDI col·labora en l’estudi de les restes
cranials trobades a Ullastret.

El 14 de desembre, un grup d’arqueòlegs i paleontòlegs del Museu 
d’arqueologia de Catalunya (jaciment d’Ullastret) van desplaçar-se a 
l’Hospital de Palamós per fer les proves d’imatge mitjançant el TAC, com 
a part de l’estudi integral de les restes cranials humanes trobades a les 
excavacions realitzades al Puig de Sant Andreu d’Ullastret l’estiu de 2011, 
entre les quals es van localitzar dos cranis enclavats gairebé sencers.

Aquest equip de recerca multidisciplinari, format per antropòlegs, 
arqueòlegs, restauradors i especialistes en altres disciplines, han establert 
un protocol d’actuació per abordar l’estudi integral de les restes.

A partir d’aquest protocol d’actuació, el Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya va iniciar una primera fase d’estudi, que va consistir en la realització 
de diverses proves radiològiques (Tomografia Axial Computeritzada i 
radiografies), que es van poder realitzar gràcies a la col·laboració de la 
unitat de diagnòstic per la imatge de l’Hospital de Palamós que, fora de 
l’horari d’atenció als pacients i sense alterar la dinàmica de funcionament 
de la unitat, va cedir les seves instal·lacions i el personal tècnic necessari 
per al seu desenvolupament.

La realització d’aquestes proves va permetre obtenir imatges en 3D dels 
dos cranis enclavats més ben conservats gràcies a un dispositiu tècnic de 
processament de dades d’última generació. Aquestes imatges permetran 
als investigadors aprofundir en l’estudi morfològic i anatòmic de les restes, 
que s’iniciarà en breu al laboratori de Conservació-Restauració de la seu de 
Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i alhora seran especialment 
útils durant el procés de consolidació i restauració.

ACTIVITAT 20122011

Exploracions radiològiques

RX central

RX unitat Torroella de Montgrí

RX unitat urgències

TAC

RM

Ecografies

Mamografies

— Cribratge

— No cribratge

54.730
28.025
4.206

22.449
5.144
4.521

13.312
5.934
4.267
1.667

54.872

28.429

4.440

22.003

5.141

4.196

12.649

6.122

4.251

1.871

Amb motiu de la diada de Sant Jordi, voluntàries del Servei de voluntariat 
han repartit punts de llibre i roses de paper entre els pacients hospitalitzats a 
l'Hospital de Palamós. A Palamós Gent Gran, com cada any els residents del 
centre han muntat la seva paradeta per a la venda de roses artesanes fetes per 
ells mateixos.

Sant Jordi 2012



El 26 d'abril va tenir lloc la sisena edició d'aquesta posada en comú de la producció 
científica de la nostra entitat que celebrem cada dos anys. Enguany, un centenar 
d'assistents s'hi van donar cita per escoltar 18 ponències de nivell. Els premis 
d’enguany han estat:
Millor pòster Marc Carreras. Anàlisi de la despesa sanitària total d'una població 
segons la seva morbilitat. Millor comunicació oral Marc Carreras. Evolució de 
les condicions cròniques i del cost sanitari al llarg de la vida. Millor comunicació 
àmbit Residents Bea Conca. Validació del dímer D, escala Wells i ecografia al 
servei d'urgències de l'Hospital per al diagnòstic de la trombosi.

Jornada de recerca 2012
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Al 2012 es va tancar el Pla Estratègic 2009-2012 de SSIBE, on pel que 
fa a Recerca són particularment destacables la revisió de l’estructura de 
línies de recerca prioritàries, la consolidació de les Jornades de recerca 
periòdiques i la implementació de la web de Recerca com a plataformes 
per compartir i difondre la informació útil per a la recerca i el coneixement 
científic generat des dels diferents grups de  professionals de la nostra 
entitat.

Respecte els projectes presentats al Comitè de Recerca, al 2012 el 
seu nombre van créixer un 30%. Destaca l’increment dels projectes 
d’elaboració pròpia, que varen ser la tercera part. Pel que fa als projectes 
multicèntrics de promoció externa, es va invertir la tendència dels anys 
anteriors i el seu nombre va créixer. Això sí, les propostes d’assajos 
clínics promoguts per la indústria segueixent essent excepcionals.

En la vessant econòmica, en el trienni que es tanca al 2012 hi ha hagut un 
baix nivell de finançament extern, tant per la manca de propostes externes 
amb aportació de finançament rellevant com per les dificultats d’accés 
a convocatòries públiques. Tanmateix, hi ha molt millors perspectives de 
cara a l’any 2013, ja que a finals de 2012 s’ha tancat un acord per a un 
projecte amb finançament privat d’envergadura rellevant: ens han concedit 
un ajut a un projecte propi en la convocatòria FIS, i la Comissió Europea 
ha aprovat un projecte promogut per un consorci internacional en que 
participa la nostra organització.

Pel que fa a la producció científica, és molt rellevant el creixement quanti-
tatiu produït l’any 2012, ja que el nombre total s’ha incrementat en més 
d’una tercera part respecte als anys anteriors. A més, precisament el que 
més creix són els articles publicats, que és el format amb major impacte 
i reconeixement, que han passat de 10 a 25, 9 d’ells amb primer autor 
de SSIBE. També ha crescut el nombre de comunicacions a congressos, 
especialment en format pòster.

 

Recerca



Accèssit comunicació àmbit Residents M. Ángela Martínez. Adherència a 
la dieta mediterrània en l'àmbit del CABE. Millor article publicat (en revista 
científica) Irene Prat. Estrategia para aumentar el cribado de los factores de 
riesgo cardiovascular en la población joven (publicat al número 21 de 2011 de 
la revista Enfermería Clínica.
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Com a fet destacable, es va celebrar la VI Jornada 
de Recerca Clínico-epidemiològica del Baix 
Empordà, tot continuant amb la dinàmica habitual 
bianual de la Jornada de Recerca, centrada en la 
producció científica dels professionals i centres de 
la nostra comarca. Com sempre, es van convidar 
tots els professionals dels serveis sanitaris públics 
de la comarca a presentar les comunicacions cien-
tífiques efectuades durant els anys 2010 – 2011. 
Com a novetat rellevant d’aquesta edició, es va 
incloure una taula de comunicacions exclusiva 
per a Residents de les Unitats Docents de SSIBE, 
en consonància amb el desplegament de la línia 
estratègica de la nostra entitat de potenciació de 
la recerca i la docència. A partir de les propostes 
rebudes, el Comitè de Recerca va efectuar una 
selecció, ateses les limitacions d’espai i temps 
disponibles, i al llarg de la Jornada es varen poder 
presentar 16 comunicacions orals, distribuïdes en 
3 taules, i varen estar exposats 49 cartells (22 en 
format físic i 27 en format electrònic). Varen optar 
a la millor publicació escrita 19 articles.

Cal reconèixer l’esforç dels professionals implicats, 
que mantenen aquesta activitat en un context de 
restriccions que limita molt la disponibilitat per a 
tasques no assistencials. 

Desde l'any 2001, a SSIBE s'està utilitzant un sistema de classifi-
cació de tota la població en funció dels problemes de salut pels 
quals cada persona ha estat atesa en qualsevol dels dispositius 
assistencials. Per a això, s'empra el sistema Clinical Risk Groups 
(CRGs), amb el que SSIBE va ser pioner al nostre país i Europa 
en general. Al 2012 el Servei Català de la Salut l’ha  adoptat 
per estratificar tota la població de Catalunya com instrument de 
planificació i d'assignació de recursos.

Instruments per a la identificació de l’estat de salut,
cronicitat i predicció del risc



Divendres 4 de maig ens vans visitar els alumnes de 3r de primària de l’escola Ruiz 
Giménez de Palamós, per conèixer de primera mà el funcionament de l’Hospital de 
Palamós.

Visita d’alumnes de l’escola Ruiz Giménez
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Els CRGs assignen cada persona a una sola de les poc més de mil catego-
ries que diferencia. Aquestes categories s'agreguen piramidalment, fins 
arribar al màxim nivell d'agrupació, anomenat Estats de Salut, que és el 
que es presenta gràficament en aquest apartat.

Una de les utilitats de l'estratificació de la població es poder implementar 
diferents tipus d'abordatge assistencial, segons l'estrat en que està cada 
persona. Això té especial rellevància en la prevenció i atenció dels proble-
mes de salut crònics, per oferir a cada persona l'atenció més apropiada 
per a la seva situació.

En el cas de les persones amb malalties cròniques complexes, és a dir 
amb malalties múltiples o avançades, és fonamental prestar-les-hi una 
atenció proactiva, avançant-se a les freqüents descompensacions que 
pateixen.  Per a que això sigui possible, cal tenir prèviament identificades 
les persones que tenen major probabilitat de patir descompensacions. 
Amb aquesta finalitat, a SSIBE s’ha desenvolupat un model matemàtic que 
permet predir la probabilitat de requerir una alta utilització de serveis 
sanitaris. Aquest càlcul es basa en el seu perfil de salut (segons CRGs) i 
en la utilització de recursos que han efectuat l’any anterior.

Les persones  que el sistema identifica que tenen més alt risc de consum 
sanitari són objecte de l’estratègia proactiva d’atenció a pacients crónics 
complexes que s’està desenvolupant a SSIBE. Aquesta estratègia es va 
començar a desenvolupar l’any 2011, però ha estat al 2012 quan s’ha 
implementat en la seva totalitat. (Veure apartat Programes específics, 
pàgina 20). 

Recerca

Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)
• Morbiditat poblacional i despesa sanitària
• Integració i continuïtat assistencial

Salut cardiovascular i metabolisme
• Risc cardiovacular
• Hipertensió arterial 
• Ateromatosis 

Promoció de la salut i estils de vida
• Medicina Hiperbàrica 
• Malalties infeccioses

– Epidemiologia i tractament del VIH/SIDA 
– Altres: MTS, Tbc, Infeccions nosocomials

Efectivitat i seguretat terapèutica farmacològica

Principals
línies de

recerca de
l'entitat



La primera setmana de maig es va presentar la nova Guia, que s’ha fet després 
d’una exhaustiva revisió i actualització dels continguts existents. El document 
es presenta a més, en un format més llegible i pràctic.

S’ha presentat la nova Guia d’hospitalització
per a pacients i acompanyants
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DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS MORBILITAT I  RISC*

*  Març 2012

     CRG - Status

  

Sans (inclouen no usuaris) (10-16)

Malaltia aguda significativa (20-23)

Malaltia crònica menor única (31-32)

Malaltia crònica menor múltiple (41-44)

Malaltia crònica dominant única (51-56)

Malaltia crònica dominant doble (61-66)

Malaltia crònica dominant triple (71-76)

Malaltia neoplàsica (81-85)

Condicions catastròfiques (91-96)

Total població

PCC segons model predictiuTotal població

Total
persones

%
total població

Amb risc
d'alt cost >

p95

%
de l'status

%
dels PCC

52.969

6.495

8.048

2.027

12.500

9.349

752

508

259

92.907

1

8

25

45

780

2.805

500

240

230

4.634

0,00

0,12

0,31

2,22

6,24

30,00

66,49

47,24

88,80

5,0

0,02

0,17

0,54

0,97

16,83

60,53

10,79

5,18

4,96

57,01

6,99

8,66

2,18

13,45

10,06

0,81

0,55

0,28

64,00

24,30

10,87

0,83
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Aprovisionament
i logística

La Unitat

•  Gestiona tot el procés d’adquisició de material i serveis correspo-
nents als diferents departaments

•  Garanteix l’òptim funcionament del Magatzem, el control d’estocs 
i la distribució de material fungible, així com el control dels 
consums per part de les diverses unitats de l’entitat

•  Controla el transport de materials i la logística general de tots els 
centres i departaments de l’entitat

•  Participa en l’elaboració, execució i control del Pla d’Inversions

•  Forma part de la Comissió de Serveis Generals, òrgan que 
assumeix les competències del Consell de Direcció en matèria 
d’Aprovisionament i Logística, inversions i hoteleria

•  Vetlla per la correcta gestió de les alertes sanitàries que arriben 
a la nostra entitat i alhora registra i dona curs a les alertes 
sanitàries que la nostra entitat pugui generar

La Jornada va tenir lloc el dia 17 de maig, i s’hi van presentar les noves línies de 
treball dels comitès i comissions de l’entitat, així com un repàs i avaluació de la 
feina feta el darrer any.

3a. Jornada de Comissions i Comitès de qualitat de l’entitat

Serveis
centrals
no assistencials



29

Inversions en equips

Activitat

Cal remarcar que durant l’any 2012 s’han realitzat inversions relacionades 
amb equips molt capdavanters dins l’àmbit assistencial, entre els quals 
destaquem:

• Equip ecografia per anestèsia
•  Lector de seminograma
• Equips d'ecografia per atenció primària
•  Telecomandament digital
•  Arc quirúrgic digital
•  Equip de mamografia digital
•  Videocolonoscop
•  Videogastroscop

Nombre
d’articles
gestionats

Material fungible sanitari

Material fungible oficina

Material fungible neteja

Material i petit equipament

Material protètic

Material inventariable

Total

Comandes
servides als
submagatzems

Proveïdors
relacionats
amb l’adquisició
de material

1.032

287

38

343

1.007

-

2.707

6.362

2.238

2.061

642

1.868

59

13.230

152

26

3

63

28

26

298

Divendres 18 de maig, va tenir lloc el tradicional acte institucional de benvinguda 
als residents de nova incorporació. Es tracta de metges i infermeres de nova 
fornada que inicien la seva formació especialitzada (MIR) en les diferents 
unitats docents de la nostra organització. En el cas dels metges i metgesses, com 
especialistes en Medicina familiar i comunitària, Medicina interna i Ginecologia 
i obstetrícia; i en el cas de les infermeres, com a Llevadores (LLIR).
La part acadèmica va anar a càrrec del Dr. Joan Escarrabill, director del pla director 
de malalties respiratòries del Departament de Salut, amb la seva conferència "Web 
2.0. Canvis en la pràctica clínica".

Donem la benvinguda a la nova fornada de residents



El centre ja s'ha convertit en referent en aquesta disciplina, i per això el 24 de maig 
va rebre vint-i-cinc especialistes de diversos hospitals de Catalunya per formar-los. 
Des de l'any 2006 en que a l'Hospital de Palamós es va iniciar el camí en el camp 
del sòl pelvià, s’han realitzat des d'aleshores unes 350 tècniques quirúrgiques de 
correcció, i s’han atès més de 500 pacients en la consulta específica.

L’Hospital de Palamós acull el segon curs de formació en sòl pelvià
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L’Àrea Jurídica de SSIBE és qui dona tràmit a tots els 
assumptes relacionats amb la gestió legal de les empreses 
del grup.

• CABE
Tramitació de la part jurídica i tramesa de la documentació concur-
sal al SCS per a la gestió de l’ABS Palamós

Gestió activitat

• Suport a les diferents reunions dels Òrgans de govern de: SSIBE 
AIE, Fundació Hospital de Palamós, CABE i Consorci Surís Sant 
Feliu Gent Gran.

Òrgans de govern

• Fundació Hospital de Palamós
Tramitació de l’actualització dels estatuts de la Fundació, modifi-
cació de diversos articles i adaptació a les provisions que conté 
la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 7/2012, de 
modificació de l’anterior. (Expedient en tràmit)

• Emporhotel AIE
- Incorporació de la Fundació Salut Empordà
com a nou soci de l’AIE
- Escriptures de compravenda de participacions d’Emporhotel 
entre Fundació Hospital de Palamós i Fundació Salut Empordà
- Conveni de col·laboració en matèria de Salut laboral

Documentació legal

Àrea jurídica



A finals de maig, el Dr. Joan Castellví, cap de servei d'Oftalmologia es va jubilar 
parcialment, i a partir d'aquesta mateixa data, la Dra. Dolors Padillo va assumir 
aquest càrrec. Tot i així, el Dr. Castellví continuarà col.laborant amb el servei com 
a adjunt i consultor.

Relleu al servei d’Oftalmologia
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• Fundació Hospital de Palamós
- Direcció general d’ordenació i regularització sanitària

– Renovació de l’autorització administrativa
   de transplantament de teixit ocular i membrana amniòtica
– Renovació de l’autorització administrativa
   de transplantament de teixit osteotendinós

- Autorització administrativa del densitòmetre
- Autorització administrativa del servei de prevenció
  del carrer Hospital 27 baixos

• Emporsis AIE
- Registre de la marca comercial Emporsis
  al registre de patents i marques

Inscripcions en registres i censos oficials

S’ha redefinit el circuit de gestió i manteniment dels certificats digitals.

• Emporsis, AIE
Alta del certificat digital a la Fábrica nacional de moneda
y timbre (FNMT)

Certificats digitals

• Fundació Hospital de Palamós
- Revisió del Document de seguretat
- Revisió i actualització dels fitxers registrats a l’Autoritat
de protecció de dades de Catalunya (APDCAT)
- Auditoria del Codi Tipus de SSIBE AIE i CABE

LOPD (Llei orgànica de protecció de dades)



Sota el lema “Endolça’t la vida, no fumis”, es van servir més de 1000 racions de 
xocolata amb melindros entre l’Hospital de Palamós, i els CAPs de Palafrugell, 
La Bisbal, Palamós i Torroella, per a usuaris i professionals. La xocolata va ser 
subministrada com a col•laboració en la diada, per l’empresa Emporhotel. El dia 2 
de juny, en el marc de la mateixa commemoració, es va fer la caminada “Canviem 
tabac per natura”. 

Dijous 31 de maig, dia mundial sense tabac...i amb molta xocolata!
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Àrea jurídica
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- Homogeneïtzació dels contractes de prestació de serveis.

- Reestructuració i assumpció del circuit de contractació i revisió 
de contractes de professionals per a la prestació de serveis 
assistencials i no assistencials.

Contractació

- Revisions d’assegurances: Revisió de les tarifes de les pòlisses 
per tal d’obtenir-ne millors condicions a la renovació, aconseguint 
una rebaixa de les quotes amb una mitjana d’un 17% menys.

Gestió d’assegurances



El 8 de juny es va celebrar la Jornada d'actualització en terapèutica hiperbàrica en situa-
ció d'emergències, organitzada pel SEM. El protocol ha estat elaborat conjuntament 
amb SEM, Bombers de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona, 
les dues unitats de tractament hiperbàric de Catalunya (una d’elles la de Palamós) i 
la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències. En la presentació, hi va 
participar com a ponent la Dra. Gemma Oliu de l'Hospital de Palamós, desenvolupant 
una xerrada sobre les indicacions de trasllat en casos de disbarisme. Tant la Dra. Oliu com 
el Dr. Inoriza, facultatius de la Unitat de medicina hiperbàrica de l'Hospital de Palamós, 
han col.laborat activament en la redacció del protocol i hi figuren com a coautors. 

Nou protocol d'actuació conjunta per a pacients intoxicats per fum,
monòxid de carboni i gas cianhídric, amb coautors de l’Hospital de Palamós
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En l'edició del 8 de juny d'enguany, els professionals de SSIBE van participar 
amb un 10% de totes les comunicacions orals presentades i amb un 14% dels 
pòsters exposats. Pels seus treballs, als nostres professionals se'ls va atorgar un 
total de 6 premis: 2 a millors comunicacions orals i 4 a millors pòsters de les 
seves respectives categories.

Èxit dels professionals de SSIBE a la XXVIII jornada de cloenda
de l’Agrupació de ciències mèdiques de Girona
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Comunicació

Relacions amb els mitjans
de comunicació

6Canals xarxes socials

VISITES INTRANET
(inclou repeticions d'usuari)

33 notes de premsa enviades
67 aparicions en premsa

Fonts monitoritzades
(Punt Avui, Diari de Girona,
Ràdio Palamós)

5.879.554
pàgines vistes 
Dies de més trànsit: dilluns, dimarts i dimecres
Franja horària de més trànsit de 8 a 10 h

Notícies corporatives           @comssibe
Docència                            @docenciassibe
Seguretat de pacients         @sdpssibe

       Unitat Docent SSIBE

Canal Hospital de Palamós    www.youtube.com/user/Hospitaldepalamos

Slideshare Docència             www.slideshare.net/docenciassibe

Tweets emesosA 31 de desembre 2012

383
597
302

Seguint
100
81

293



El 15 de juny, va tenir lloc una de les darreres activitats del cicle Salut i Societat, 
del curs 2011-2012, que organitzen conjuntament l’Espai del metge i de la salut 
rural i la Càtedra Martí Casals de medicina i salut en l’àmbit rural de la UdG, amb 
els quals hi col.laborem institucionalment. El Dr. Joan Prat va fer un breu repàs 
de la història del submarinisme a la Costa Brava, des de principis del s. XX fins 
que s’instal·la la cambra hiperbàrica a l’Hospital de Palamós el 1994, per donar 
pas tot seguit al Dr. José Maria Inoriza, Cap de la Unitat de Medicina Hiperbàrica 
de l’Hospital de Palamós, que parlà de l’activitat de la Unitat, a l’actualitat.

De bussos i metges:
18 anys de medicina hiperbàrica a l’Hospital de Palamós
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42.665VISITES WEB PÚBLICA
www.ssibe.cat

31,34
visites/visitant

191.813 
pàgines vistes de les quals 55,95% són nous visitants.
35,74% repeteixen

TOP PÀGINES VISITADES
Pàgina principal (notícies)
Borsa de treball
Pàgina Hospital de Palamós
Informació professionals
Telèfons d'interès

31.728
7.605
6.546
6.212
3.395

WEB RECERCA / DOCÈNCIA
Total visites
Índex de continguts

RECERCA
Top 3 pàgines visitades:

VI Jornada de recerca
Portada
Línies de recerca

DOCÈNCIA
Top 3 pàgines visitades:

Portada
Cursos i congressos
Activitat docent 

 16.154
2.553

923
403
263

356
318
312

131
201
202



A principis de juliol es va iniciar la prova pilot d'implantació de la recepta electrò-
nica als serveis d'Urgències, Ginecologia i Pediatria de l'Hospital, amb l’objectiu 
d’ampliar-la a tots els serveis de l'Hospital en breu.

Implementació de la recepta electrònica a l’hospital
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L’any 2012 ha estat el de la consolidació del disseny virtual i de la posada 
en marxa del programa de competències transversals MIR liderat per les 
nostres unitats docents juntament amb altres centres.

S’ha posat a l’abast de tutors i col·laboradors docents l’oferta formativa 
que ofereix l’Aula del tutor de l’Institut d’Estudis de la Salut, amb els 
següents cursos:

• Cerca bibliogràfica

• Competències per a la docència en la formació sanitària
especialitzada: negociació i conflictes.

• Competències per a la docència en la formació
   sanitària especialitzada: La pràctica reflexiva.

• Curs semipresencial sobre els incidents crítics
   en la tutorització dels residents

• Taller sobre aprenentatge basat en problemes

• Eines del web 2.0 aplicades a la docència
   i a la gestió del coneixement.

– Es va celebrar la 1a Jornada de tutors de l’entitat al mes de març. 
Es tracta d’una jornada que tindrà una periodicitat bianual. 

– Al mes de maig van finalitzar la seva especialitat la 1a promoció 
de llevadores en formació i la 2a de metges de família.

Docència

MFiC
(SSIBE i ICS)

Medicina
Interna

Infermeria 
obstètrico-

ginecològica

Obstetrícia
i Ginecologia

18

2

3
5



Serà durant l'any acadèmic 2013-2014 en virtut dels convenis bilaterals subscrits 
entre la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, i l'Erasmus Medical 
Center, de Rotterdam, i la Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, de 
Maastricht, respectivament. 

A SSIBE acollirem estudiants dintre del programa ERASMUS
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INGRESSOS ACTIVITAT 2011 2012

Facturació CATSALUT

Altres ingressos activitat

Altres ingressos d'explotació

Ingressos financers

Ingressos extraordinaris

Total

61.186.002

6.004.945

 2.804.011

 105

149.581

 70.144.644

DESPESES 2011 2012

Compres

Despeses de personal

Amortitzacions i provisions

Altres despeses d'explotació

Despeses financeres

Despeses extraordinàries

Total

12.677.322

 45.718.538

 3.164.067

 8.268.332

 314.642

      27.087

70.169.987

DESPESA GENERADA 2011 2012

Farmàcia (receptes) 17.066.889

60.889.491

6.132.546

2.743.758

52

5.690

69.771.537

12.768.125

45.927.880

2.906.201

7.878.804

331.925

36.311

69.849.246

19.423.318

Economia
i finances

Anàlisi financera



L’acreditació AMED és un programa que promou l’alimentació mediterrània i que 
està liderat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Al mes de març de 2011, 
l’autoservei de restauració de l'Hospital de Palamós també va ser reconegut com 
a establiment promotor de la dieta Mediterrània. 

Les cafeteries dels centres Palamós Gent Gran i Palafrugell Gent Gran
reben l’acreditació AMED
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Atenció especialitzada - Hospital de Palamós

•  Adequació de l’espai i instal·lació d'un nou telecomandament 
digital a la Unitat de diagnòstic per la imatge

•  Adequació de l’espai i instal·lació d’un  mamògraf digital
   a la Unitat de diagnòstic per la imatge

•  Desplegament d'un nou sistema de control d’accés
   i gestió del pàrquing del Fleming

• Instal·lació d'un nou sistema de producció
   d’aire medicinal i de buit

Atenció primària

•  Instal·lació d’analitzadors de xarxa elèctrica als CAP de La Bisbal, 
Palafrugell i Torroella per tal de gestionar millor la despesa 
energètica.

Atenció a la dependència - Palamós Gent Gran

•  Actuacions diverses encaminades a millorar el confort tant de les 
habitacions com de diferents dependències del centre

Durant aquest any també s'han finalitzat les tasques relacionades amb 
el “Pla estratègic 2009 – 2012” de l'entitat. D'aquestes tasques se'n 
destaquen per la seva envergadura els diferents plans de contingencia: 

– Pla de contingència tecnològic per al subministrament elèctric

– Pla de contingència tecnològic per a les telecomunicacions

– Pla de contingència tecnològic per al subministrament d'aigua

  

Àrea noves actuacions
Tot i la dificultat econòmica de l'any 2012, des del De-
partament d'Enginyeria s'han pogut dur a terme les ac-
tuacions següents:

Enginyeria



A partir de la primera setmana d’agost, ja va ser possible tècnicament accedir 
als continguts de la Intranet (correu electrònic corporatiu, planilla....etc.) des de 
qualsevol punt de la xarxa externa d'internet. A més, el departament d'informàtica 
ha creat intranets específiques per a Emporhotel i Emporsis, i ha habilitat un accés 
privat des de la pàgina web corporativa www.ssibe.cat. També es pot accedir a la 
formació online via Moodle.

Pas endavant per accedir a la xarxa corporativa des de la xarxa externa
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Des del Servei de Manteniment s'han realitzat les tasques de manteniment 
preventiu, correctiu i normatiu dels edificis, de les seves instal·lacions i de 
l'equipament d'electromedicina. Aquestes tasques s'han realitzat ja sigui 
mitjançant recursos propis o mitjançant la contractació externa.

Aquest any s'ha potenciat la resolució de tasques amb recursos propis i 
això ha permès una reducció dels avisos a empreses externes.

Àrea manteniment i electromedicina

4.113

928 3,86 29,42

1.896 5,93 0,95

13,07 28,74Hospital de Palamós

Nombre
de peticions
anuals

Nombre
de peticions
en dia laboral

%
de peticions
d'electromedicina
i electrònica

Atenció primària

Palamós Gent Gran

resolució de peticions
de l'hospital amb mitjans propis
(exclòs el clima)86,50

%
construïts sobre els que
se'ls fa manteniment
(sense comptar consultoris)34.000m2



El llibre és un recull d'històries que van ser enregistrades per la Rosa M. Masana 
durant els disset anys d'exercici professional com a infermera a Pals i jubilada de la 
professió des de l'any 2009. Es tracta d'un resum que evoca temps passats perquè 
ens adonem dels canvis que ha patit la societat en general i en especial la palenca 
durant els darrers cent anys.

Publicació del llibre Històries de Pals explicades pels palancs,
de Rosa M. Masana, infermera del consultori de Pals

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat 201240

1. Programació de la climatització quant a l’horari de funcionament 
i consigna de temperatura com a funció de la temperatura exterior. 
Aquesta actuació va suposar:

– una reducció de kWh elèctrics anuals del 8,47% respecte el 2010
– situar el consum d'electricitat de 2011 tan sols un 4,14% per sobre    
   del de 2008, tot hi haver incrementat la superfície un 13,09%

2. Millora de la producció d'aigua calenta per a ús sanitari i calefacció 
(desembre 2010). Aquesta actuació, juntament amb la programació de 
la climatització, va permetre el 2011 una reducció del 29,73% en kWh 
tèrmics (gas natural) respecte el 2010.

El 2012, continuant amb la línia de treball de reducció energètica 
encetada el 2010, s'ha actuat sobre la il·luminació. En aquest àmbit 
s'han substituït tubs fluorescents per tubs de leds en zones on es 
requereix il·luminació artificial la major part del dia. També s'han 
instal·lat detectors de presència i temporitzadors en espais de poc 
trànsit o trànsit intermitent.

Àrea gestió energètica
Un any més s'ha continuat amb el compromís de millora
de l'eficiència i sostenibilitat energètica dels edificis.
L'any 2011, amb molt poca inversió, es van fer dos grans
actuacions a l'hospital que van suposar un gran estalvi
energètic. Concretament van ser:

Enginyeria
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A mitjans de setembre, es va instal.lar a la Unitat de diagnòstic per la imatge el nou 
mamògraf de tecnologia avançada adquirit en virtut de l’herència rebuda de la Sra. 
Angelina Perpiñà i Tauler, llegat que també ens ha permès comprar i instal.lar un 
nou telecomandament i un nou arc quirúrgic.

Tenim nou mamògraf capdavanter

41

reducció kWh elèctrics
a l'hospital 2012 respecte 20111,64

%

reducció kWh totals hospital
respecte 20112,09

%

estalvi previst en kWh
respecte 20111,00

%

estalvi previst en kWh
respecte 20116,00

%
a l'hospital321,49

kWh/m2

a l'hospital48.098,00
kWh/llit

tubs leds instal·lats
a l'hospital200

tubs leds instal·lats
al CAP de Palafrugell50

Total m2

sobre els que s’actua

34.000
KWh totals

9.581.000
Despesa energètica
per m2

282 KWh
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Xavier Arrebola és adjunt d’infermeria i referent de seguretat de pacients, sobre 
el projecte SSIBE en gestió integral de seguretat del pacient. L’entrevista es va pu-
blicar el 19 de setembre en el Fòrum ITESS, un fòrum d’innovació, transformació 
i excel.lència en serveis sanitaris, amb molta projecció a internet.

Publicació en el Fòrum ITESS, d’una entrevista a Xavier Arrebola
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Àrea telecomunicacions
El 2012 ha estat un any de consolidació i finalització del
projecte de telecomunicacions de SSIBE iniciat l'any 2010.
El projecte unificava les telecomunicacions de veu i dades
dels centres gestionats per SSIBE. Els números funcio-
nals del projecte són:

Enginyeria

•  32 centres interconnectats. Xarxa privada de dades externes 
(WAN) per unir atenció especialitzada, atenció primària i atenció 
a la dependència.

• 2 accessos de 100Mbps simètrics amb fibra òptica, 3 accessos 
de 10Mbps simètrics amb fibra òptica, 27 accessos
amb coure (ADSL).

•  1 accés de 10Mbps a l'Anella TICSalut, 1 accés de 10Mbps
a Internet.

•  11 centraletes interconnectades amb VoIP sobre la WAN 
compartint un únic pla de numeració per a tota l'entitat.

•  133 línies de telefonia mòbil integrades en el pla de numeració
de l'entitat.

Tot i que tots els centres, tant a nivell de dades com de veu, van estar 
interconnectats el 2011, l'accés a l'Anella TICSalut no s'ha fet efectiu 
fins el març del 2012. També hi ha hagut molts problemes de facturació 
que no han quedat resolts fins el desembre de 2012.

Durant aquest any s'ha continuat intentant contenir la despesa en 
telefonia, tot i així no ha resultat fàcil perquè:

1. Les grans mesures d'estalvi ja es van fer al 2011. Aquestes 
mesures van suposar el 2011 una reducció en la facturació de 
trucades des de telèfon fix d'un 53,91% respecte el 2010.

2. L'increment d'ús de la telefonia mòbil és imparable, cada any 
es contracten línies de mòbil noves i es lliuren nous terminals.

Tot i el creixement, l'optimització continuada dels serveis contractats, i 
del seu ús, ha permès que a l'any 2012 s'hagi rebaixat la facturació en 
telefonia respecte el 2011. Val a dir que una part de la reducció ha estat 
conseqüència de les accions fetes a mitjans de 2011.



A finals de setembre, la línia estratègica de Seguretat de pacients va sortir al 
twitterespai amb el compte @sdpssibe . Aquesta iniciativa s'afegeix als comptes 
de twitter ja disponibles a l'entitat: @comssibe sobre notícies corporatives i 
@docenciassibe sobre les Unitats Docents, aquesta última també al facebook: 
Unitatdocentssibe

Seguretat de Pacients SSIBE ja és al Twitter
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Àrea de vigilància i seguretat
Un any més, en el decurs de 2012, les mesures de vigilància i seguretat a l'Hos-
pital i Edifici Fleming han estat encaminades a contribuir i millorar la seguretat
de les persones i dels béns.

En aquest any s'ha canviat d'empresa de seguretat i s'ha passat de tenir sols
vigilants de seguretat a tenir vigilants de seguretat durant la nit i controladors
d'accés durant el dia. Aquesta modificació ha permès reduir la despesa en vi-
gilància sense afectar el servei.

línies mòbils
noves28

objectes recollits
 i custodiats411
robatoris14
trucades
a la policia43
alarmes d'incendi gestionades
per obertura de portes d’emergència122

creixement nombre
de línies mòbils26,67%

estalvi facturació en trucades
des de mòbil respecte 201141,13%

estalvi facturació en trucades
des de fixe respecte 201143,06%

terminals
lliurats45



Durant el mes de setembre, SSIBE va encetar una col·laboració amb la Fundació 
Parc Taulí, per tal que ens assessorin en la valorització d'idees innovadores 
que puguin sorgir per part dels professionals de la nostra entitat. Amb aquest 
assessorament, s’analitza el potencial d'innovació i de mercat, i si escau s’efectúa 
el procés de transferència de tecnologia, tot plegat sota una adequada cobertura 
de la propietat intel·lectual.

Acord de col·laboració en temes d’Innovació
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Àrea gestió instal·lacions
d'ús públic de pagament

Des del Departament d'Enginyeria s'ha gestionat un any
més les instal·lacions d'ús públic de pagament següents:

Enginyeria

•  Televisió de les habitacions de l'hospital

•   Telèfon de les habitacions de l'hospital

•  Aparcament de l'Edifici Fleming

S’ha renovat el sistema de TV i telèfon de les plantes 3 i 4, concretament 
s'ha implantat el mateix sistema ja existent a la planta 5. La instal·lació es 
va fer a finals de 2011 i la posada en marxa ha estat a gener de 2012.

En aquest any s'ha començat a implantar un nou sistema de control d'accés 
i gestió per al pàrquing de l'edifici Fleming. Al desembre s'ha posat en 
funcionament el nou sistema tot i que encara no estaven implementades 
totes les funcionalitats previstes. El nou sistema ha incorporat novetats 
com obertura de barreres amb reconeixement de matrícula, pantalla tàctil 
a terminal d'entrada o gestió del pàrquing en remot, tant a temps real com 
històric.

increment de recaptació TV
a 2012 respecte 201186,12

%

recaptació referit al pressupost
de reparació i conservació
de l'Hospital21,57

%

entrades al pàrquing
al 201241.086

Destaquem
la importància
d’aquesta recaptació,
que financia el

21,57%
del pressupost
de reparació
i conservació
de l’Hospital 



L’inici del mes d’octubre va ser molt prolífic quant a publicacions científiques. Es 
van publicar articles a les següents revistes:
Progresos de obstetrícia y ginecología: "Prolapso genital en una gestante con 
antecedente de accidente de tráfico y lesión perineal severa”. Autors: Mariona 
Veciana, Marıa Luisa Monje, Eva Marıa Vicedo i José Manuel Marqueta, de la 
Unitat d’infància i dona.

(continua pàgina 46).

Publicacions dels nostres professionals
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Formació

Facultatius

Facultatius residents

Diplomats infermeria

Auxiliars infermeria i auxiliars sanitaris

Personal administratiu

1.433

2.217

Emporhotel
(inclou hoteleria hospital) 616

Tècnic especialista 263

Altres30

746

1.497

3.954

11.120 hores de formació interna

Hospital
de Palamós

Atenció
Primària

SSIBE
AIE

Emporhotel

Palamós
Gent Gran

5.199
2.420

1.497
1.168

463
373

Unitat
Docent



International Psychogeriatrics: “Profile and variables related to antipsychotic consumption according to dementia 
subtypes”. Col.laboració de Rosa Mª de Eugenio de la Unitat de demències.
Metas de Enfermería: “Utilización de las herramientas 2.0 por profesionales enfermeros de urgències”. Autora: 
Nati Ortells, de la Unitat d’urgències.
Farmacia hospitalaria: “Programa de atención farmacéutica integrada en pacientes con enfermedades crónicas”. 
Autors (multicèntric): M.Q. Gorgas, F. Pàez, Fina Camós, E. de Puig Cabrera, P. Jolonch, E. Homs, J.A. Schoenen-
berger, C. Codina i J. Gómez-Arbonési
Diari de Girona - Suplement Salut: “Bioètica i dret a la vida”. Autor: Miquel Verdaguer Turró. Membre del Comitè 
d'Ètica Assistencial SSIBE
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Formació

hores de formació externa8.837 
inversió en formació383.530 €

Estudis universitaris

Residents

Cicles Formatius

Formació en centre de treball

Estades voluntàries

Formació Ocupacional

4

79

42

64

29

66

291 persones en pràctiques

Post grau3

Altres3

Al 2012 s’ha començat a realitzar la formació virtual a través de la plataforma 
Moodle de l’Entitat, amb les següents accions formatives:

• Prova pilot de la formació d’implantació del pla d’autoprotecció a 
l’Hospital de Palamós. Es va començar per 5 serveis, cuina, farmàcia, 
laboratori, planta 5 i arxius.

La valoració ha estat molt positiva i per al proper any 2013, es 
realitzarà aquesta formació virtual a tot l’Hospital de Palamós.

• Formació per als residents de les Unitats docents:
– Curs de lectura crítica d’articles de diagnòstic
– Curs d’introducció a la Medicina basada en l’evidència



Coincidint amb el primer diumenge del mes d'octubre, es va celebrar a tota 
Europa la 20ena Setmana internacional de la Lactància materna., essent el lema 
d'enguany "Comprenent el passat, planificant el futur”. La tasca de la Comissió de 
Lactància materna de SSIBE parteix d'una exhaustiva autoavaluació i el seguiment 
dels criteris recomanats per organismes internacionals. Durant el  2012 s’han fet 
activitats formatives adreçades al personal, sessions d'actualització i s’ha editat 
el fullet informatiu sobre lactància materna com a eina de suport i orientació a 
famílies i professionals.

Commemorem la Setmana internacional de la lactància materna
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Medi
ambient

Actualment es disposa de certificat ISO 14001 i EMAS a tots els centres 
de la nostra entitat.

Els objectius principals d’aquest any han estat:

Hospital de Palamós

• Creació d’un grup de treball a Hospital de Palamós per tal d’elaborar 
el procés de gestió de residus sanitaris. Mitjançant aquest procés 
s’ha aconseguit optimitzar el número de recollides de residus per tal 
d'evitar creuament de circuits. També s’ha millorat la segregació de 
residus Grup I, II i III.

Palamós Gent Gran

 • S’ha disminuït l’indicador del consum energètic en un 5,44% 
expressat en kWh/m2 aturant la refredadora durant els mesos 
d’hivern i realitzant un seguiment molt acurat de les consignes 
de clima.  

Centres d'atenció primària

 • S’ha implantat un programa de control i seguiment més exhaustiu 
del consum d'aigua. Es realitzen mesures de comptador setmanals 
així com revisió de fuites setmanals. Implantant aquestes mesures 
s’ha aconseguit un estalvi global del 60% del consum d’aigua.

A nivell de tota la entitat

En relació a la Mobilitat Sostenible s'ha elaborat un Pla de desplaçament 
d'empresa. Durant el proper any 2013 es portaran a terme algunes de 
les accions de millora proposades. També es van publicar a la intranet 
recomanacions de bones pràctiques en mobilitat sostenible.

S'han creat indicadors per tal d'avaluar l'impacte de la formació ambien-
tal i així millorar-la. Aquests indicadors s'extreuen dels check list de 
control de centre.

Per millorar l'avaluació dels consums d'aigua i energètics, s'ha creat una 
taula per primària, per hospitals i per sociosanitaris/residències amb els 
nostres indicadors i els de diferents centres.



En el marc de les activitats que organitzem periòdicament a casa nostra, una 
cinquantena d’alumnes de P-5 van veure com es desenvolupa l’activitat en un 
centre d’atenció primària, el de Palamós, de la mà de l’Anna Batlle i la Janina 
Pujadas. Aquest tipus d'activitats s'emmarquen en l'estratègia de Serveis de 
Salut Integrats, en el seu afany d'estar presents en la societat i divulgar les 
activitats dels centres que en formen part.

Visita dels nens de P-5 de l’Escola Vedruna, de Palamós

Paper
i cartró

20122011

kg

Plàstics
i envasos

20122011
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Medi Ambient

Consums AIGUA m3 2011 2012

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós + Hospital de Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

513

599

30.559

535

7.317

ENERGIA ELÈCTRICA kWh 2011 2012

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós + Hospital de Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

164.748

185.603

3.752.627

140.748

1.032.596

GAS NATURAL kWh 2011 2012

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palamós + Hospital de Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

107.626

2.704.743

273.690

1.160.328

PAPER paquets de 500 uni tats 2011 2012

CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós

838

1.195

1.378

778

893

6.718

936

749

29.092

872

7.439

163.305

180.215

3.815.000

147.306

1.136.281

76.339

2.767.700

240.120

1.144.148

576

1.418

1.330

756

938

13.330

Grup I i II

20122011

Grup III
infecciosos

20122011

Grup III tallansts
o punxants

20122011

Grup IV
citostàtics

20122011

kg litres litres litresResidus
CAP La Bisbal d’Empordà

CAP Palafrugell

CAP Palamós

CAP Torroella de Montgrí

Palamós Gent Gran

Hospital de Palamós 

1 Enguany s’ha modificat el mètode de recompte, per aquest motiu no disposem de la dada de 2011

40.894

9.801

6.524

7.487

112.261

–1

22.566

13.730

 –

4.388

106.692

392.389

kg

2.475

3.315

1.143

1.803

20.812

14.172

3.093

3.659

3.003

1.404

20.538

25.182

21.427

7.722

–

2.037

19.570

30.950

22.780

8.573

–

4.551

18.461

27.200

0

105

53

0

5.618

390.516

0

0

368

0

525

329.017

885

1.761

1.319

1.454

3.026

17.465

413

1.453

1.152

1.246

2.749

14.297

158

210

105

158

– 

34.388

210

420

420

158

 –

39.008



El 25 d’octubre i per segon any consecutiu, el Comitè d’ètica assistencial de 
l’Hospital de Palamós, va organitzar la projecció d’una pel·lícula amb temàtica 
d’ètica amb debat posterior. Enguany, es va projectar l’obra “Las alas de la vida”, 
i en acabar es va celebrar un debat sobre la mort digna.

Cinema i debat de temàtica d’ètica
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Prevenció
de riscos
laborals

Fundació Hospital de Palamós (Hospital i Palamós Gent Gran)

Consorci Assistencial del Baix Empordà

SSIBE AIE

Emporhotel

Fundació Palafrugell Gent Gran

Consorci Surís - Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

Per a aquest 2012, destaquem la realització de l’Auditoria legal del 
Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals. El resultat 
del grau d'implantació del sistema ha estat de:

84,71

80,26
80,26

79,33%

%

81,01

Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

Palafrugell Gent Gran

Residència Surís

73,50
74,00
76,60

85,00

S'han actualitzat els Plans d'Autoprotecció de l’Hospital i el CAP de 
Palafrugell.

S'han fet simulacres o exercicis pràctics de com actuar en cas de foc 
a Palamós Gent Gran, CAP Palafrugell, Fundació Palafrugell Gent Gran 
i als dos centres del Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran.

Plans d’emergència

Al mes de novembre es va iniciar l'avaluació de riscos psicosocials als 
centres Sant Feliu Gent Gran, Residència Surís i Palafrugell Gent Gran, 
amb la següent participació:

Avaluació del risc psicosocial
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Prevenció de riscos laborals

Destaquem, pel que fa a l’Hospital de Palamós, Palamós Gent Gran, i 
els centres del CABE, la progressiva davallada de l'índex d’incidència 
d’accidents amb baixa per cada 100 treballadors, la qual cosa ha valgut 
l'obtenció del Bonus* a CABE.

Accidentabilitat 

El total d’hores invertides en formació interna en Prevenció de Riscos 
laborals ha estat de 1.757 hores que corresponen a 1.177 treballadors.

Formació

Sistema de reducció de cotitzacions per contingèn-
cies professionals a les empreses que hagin contribuït 
especialment a la disminució i prevenció de la sinistra-
litat laboral. Es mesura amb el nombre d'accidents i 
alhora per l'aplicació de mesures i equips de protecció 

per part de l'empresa.

B
on

us

Fundació Mn. Miquel Costa – Hospital de Palamós

Consorci Assistencial del Baix Empordà

2012 %2011 %

1,39

0,00

2,14

0,49

Fundació Hospital Palamós (Hospital i PGG)

CABE

Emporsis AIE

Emporhotel AIE

318

487

152

128

18

1.757 hores en prevenció

Fundació Palafrugell Gent Gran

Consorci Surís - Sant Feliu de Guíxols Gent Gran

12Accions

Formació general
en Prevenció de riscos Laborals,
Medi Ambient i
Pla d'Igualtat d'Oportunitats 346Assistents

5Accions

Altres activitats de formació en
relació a prevenció de riscos laborals
(pla autoprotecció, mobilització pacients,
violència lloc de treball, gestió conflictes)

Assistents
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Qualitat i
Seguretat
de
pacients

Qualitat

PLA ESTRATÈGIC 2009-2012

Dins el marc del Pla Estratègic el 2011 va ser un any de plantejament i 
variacions respecte al Pla per tal de adaptar-nos a la realitat del moment, 
això va fer que al 2012 continuéssim treballant en el seguiment i desen-
volupament del Pla Estratègic amb la nova versió. Durant 2012 s’han fet 
tres seguiments i avaluacions del Pla, assolint majors percentatges. Tot 
i això s’ha vist la necessitat via Patronat de fer una pròrroga i allargar-lo 
fins el 2013. Les línies vives són les següents:

I 1. MILLORAR ELS ESPAIS I LES INFRAESTRUCTURES    

– Millora dels espais exteriors. 
– Pàrking treballadors/usuaris. 

– Pla de mobilitat 
– Model de cuina.

I 2. INTEGRAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT ASSISTENCIAL

– Consolidar les dinàmiques de funcionament de les diferents 
comissions de qualitat
– Iniciar la seguretat de pacients en l'atenció primària, tot 
consolidant les altres línies
– Preparar la re-acreditació d'aguts i preparar la del sociosani-
tari i la de l’atenció primària

I 3. GESTIÓ ORIENTADA A PROCESSOS 

– Consolidació dels grups de procés/millora en el SSiBE 
– Iniciar grup de procés de Compres - logística i magatzem

I 4. REDUIR EL TEMPS D'ESPERA 

– Quirúrgic: treballar en l'optimització del quiròfan i la variabilitat 
en els criteris d'inclusió a les llistes d'espera
– CCEE: avançar en els criteris de derivació i sistemes no 
presencials de suport a l’atenció primària
– AP: desplegar un pla de millora d'accessibilitat de primària 
incorporant el triatge de la infermeria a l'atenció continuada

Febrer/2012
Ens conviden a participar

en una reunió
d'infermeria per a

la seguretat dels pacients,
organitzada per la Direcció

General de Salut Pública.
Presentem casos

d’experiències compartides
amb professionals
de l'Hospital Clínic

i l’Hospital de Bellvitge,
en una taula rodona sobre
casos analitzats a través

de l'anàlisi causa-arrel,
eina per a la detecció

i prevenció dels errors.

Abril/2012
El Departament de Salut
ens convida a participar

en una xerrada sobre
la implantació de la Seguretat

de Pacients, adreçada
a directors i responsables

de seguretat de tots
els hospitals de Catalunya.

En Xavier Arrebola hi
participa en representació de

la nostra entitat juntament
amb responsables de seguretat

de l'Hospital Vall d’Hebron
 i Consorci Sanitari Integral.

Més de cent professionals de tota l'entitat, provinents dels diferents àmbits 
d'actuació: atenció sociosanitària, atenció primària i atenció especialitzada, es 
van trobar el 9 de novembre a l'Hospital de Palamós en una Jornada d'infermeria 
que sota el lema "Obrint camins" pretenia, entre d'altres coses, crear un espai 
per a l'anàlisi i la reflexió pel que fa als reptes que es presenten als professionals 
d'infermeria, transmetre i comunicar les línies de treball de l'organització, i 
enfortir les relacions interpersonals de l'equip d'infermeria dels tres àmbits 
esmentats.

Jornades d’infermeria SSIBE 2012



El 15 de novembre, vam commemorar aquest dia, que té l'objectiu d'informar a 
la població de la importància que té un correcte acompliment dels tractaments 
prescrits, informar-se sobre els medicaments que ha de prendre i, en definitiva, 
ser responsable de la seva salut. A l'Hospital de Palamós es van penjar pòsters 
informatius de la Jornada a la sala d'espera d'urgències, a consultes externes i a 
la farmàcia ambulatòria, i també es van repartir díptics a pacients ambulatoris i 
hospitalitzats.

Celebració del Dia de l’adherència
i de la informació dels medicaments
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Qualitat i Seguretat de pacients

I 5. RACIONALITZAR L'ÚS DELS MEDICAMENTS

– Integrar la informació de la medicació del pacient en els diferents àmbits
– Avançar amb la conciliació de la medicació del pacient entre diferents 
professionals
– Millorar les eines d'anàlisi i la difusió de les mateixes 

I 6. RACIONALITZAR LA DESPESA DE LES COMPRES,
CONSUMS I CONTRACTACIONS EXTERNES

– Continuar amb les mesures d'estalvi iniciades el 2011, incorporant la 
informació en el QC per al seu seguiment.
– Introducció de nou articles en el concurs del CSSC i engegar mesures 
d'estalvi en les proves externes.

I 7. MILLORAR LA GESTIÓ D'EQUIPAMENTS I TECNOLOGIES

– Desenvolupar un acord de nivell de servei entre el Departament 
d'Informàtica, Enginyeria  i els seus clients. 
– Desenvolupar plans de contingència específics: informàtica, llum, aigua, 
telèfon,... dels diferents centres de l'entitat 
– Accessibilitat xarxa des de l'exterior

I 8. POTENCIAR LA RECERCA I LA DOCÈNCIA

– Realitzar la Jornada de Recerca del BE.
– Avançar en la consolidació de la docència postgraduada, tot generant el 
debat i la formació necessària 

I 9. DIVERSIFICAR CLIENTS

– Noves prestacions UME, podologia, dietètica per a l'esport, odontologia, 
cirurgia plàstica i estètica 

I 10. AUGMENTAR LA PRESÈNCIA EN LA SOCIETAT

– Manual d'estil i imatge corporativa 
– Potenciar la relació amb els grups d'interès externs 
– Dissenyar una estratègia de comunicació 
– Atendre les peticions dels grups d'interès en l'àmbit d'atenció a la depen-
dència, Palafrugell Gent Gran, Residència  Surís i Sant Feliu Gent Gran 

L 1. DISPOSAR DE PROFESSIONALS COMPETENTS

– S’iniciarà la definició sistemàtica de responsabilitats i perfils professionals 
del col·lectiu DUI.
– S’aprovarà la política que incorpori i integri el reconeixement als professio-
nals en el marc de la institució



L’Observatori és l’instrument del que s’ha dotat el sistema sanitari català per 
recollir l’esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió. 
Des de SSIBE, hi hem incorporat el projecte "Atenció integrada de la cronicitat 
amb estratègia proactiva de casos complexos”.

Creació de L’observatori del sistema de Salut - Innovació en gestió,
en el qual SSIBE hi participa
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– Es farà la primera avaluació del Pla i Manual d’Acollida general ja establert. 
– S’implantarà de forma homogènia l’acollida en el lloc de treball (Hospital, 
CABE i PGG) per al col·lectiu de professionals DUI. 
– S’implementarà l’acollida al personal en pràctiques.

– S’han de redefinir i actualitzar les estratègies de formació amb la intenció 
d’obrir camí cap un entorn més col·laboratiu d’acord amb les noves tecnolo-
gies i sistemes d’aprenentatge

L 2. CONSOLIDAR EL DESPLEGAMENT DE L'ÚS
DE LA HISTÒRIA CLÍNICA INFORMATITZADA

– Iniciar la informatització de la recepta ambulatòria a l'Hospital
– Disposar del programa de gestió de llits 
– Informatitzar la CIMSS
– Millora del programa d’HCI de ginecologia i obstetrícia

L 3. MILLORAR ELS SISTEMES D'INFORMACIÓ

– Millorar els sistemes de registres assistencials i l’obtenció de la informació
– Revisar el pla de gestió de la informació
– Informació de costos, millorar el procés i els terminis
– Utilitzar assistencialment la informació que en dona l’agrupador CRGs

L 4. POTENCIAR LA COMUNICACIÓ INTERNA

– Objectius de Comunicació Interna anuals han de ser participats pel Grup de 
Treball de Comunicació Interna, establint així una nova eina de participació 
dels professionals en el sí de l’empresa.

L 5. DISPOSAR D’UNA ORGANITZACIÓ FLEXIBLE

– Revisar els models organitzatius assistencials 
– Estudiar circuits alternatius a l'hospitalització convencional en l'àmbit mèdic 
– Unitat del pacient complex – crònic

El 2012 ha estat un any de consolidació dels grups de processos/millora engegats el 2009, 
s’han realitzat 27 reunions de seguiment repartides amb els 6 grups de treball consolidats, amb 
un nombre d’accions de millora considerable.
També s’ha treballat amb la continuació dels models de qualitat a través de l’acreditació d’aguts a 
l’Hospital, a Primària, al Sociosanitari i aquest any hem ampliat a les residències que gestionem.
Pel que fa a l’Hospital, hem seguit amb els plans de millora anuals, i amb la revisió de tota la docu-
mentació que ens demana el Departament a traves de l’acreditació amb una revisió, actualització 
i aprovació de nou.

Novembre/2012
Formem part del Comitè

organitzador de la
Ia Jornada de millora
en la seguretat dels

pacients de les comarques
gironines. Aquesta

trobada intercentres de
les comarques de Girona

neix amb l’objectiu
de difondre, compartir

i debatre les estratègies
en matèria de seguretat

del pacient que es porten
a terme en aquest territori.



Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat 201254

Seguretat de pacients

Comissions de Qualitat 
• Comissió Assistencial
• Comissió Atenció Primària
• Comissió de Docència
• Comitè Ètica Assistencial
• Comissió de Farmàcia
• Comissió d’Història
   Clínica Informatitzada
• Comissió d’Infeccioses
• Comissió de Mortalitat
• Comissió Oncològica
   i Comitès de tumors
• Comissió Quirúrgica
• Comitè de Recerca
• Junta Assistencial Facultativa
• Comitè de Transfusions
• Comissió de Promoció
   i Prevenció de la Salut

• Nucli de seguretat
• Comitè Hospital sense fum
• Comissió d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones
• Comitè de seguretat i salut
• Comissió ambiental de Palamós Gent Gran
• Comissió ambiental del Consorci
   assistencial del Baix Empordà 

Comissions de Direcció
• Consell de Direcció General
• Consell de Direcció Assistencial 
• Consell de Direcció d'Atenció a la dependència 
• Comissió de Comunicació 
• Comissió de Serveis Generals
• Comissió de Sistemes i Tecnologies
   de la informació i la comunicació 
• Comissió de Control i seguiment
• Comissió de Sistema integrat de gestió

Qualitat i seguretat de pacients

L’any 2012 ha estat l’any de consolidació de la cultura de Seguretat 
de Pacients a la nostra entitat.
Des de la seva posada en marxa l’any 2011 ja superem les 500 notifica-
cions en el registre de notificació d’esdeveniments adversos. A partir de 
la detecció d’errors hem pogut emprendre accions de millora. 
S'ha activat el compte de Twitter @sdpssibe, adreçat especialment als 
professionals del sector. En aquest canal difonem informació relativa a 
la seguretat de pacients. 

A mitjans de novembre, l'Institut Carlos III ens va concedir una beca FIS per 
al projecte "Efectividad e impacto económico de un programa de atención 
proactiva a pacientes crónicos complejos identificados mediante un modelo 
predictivo basado en la morbilidad (ATENPRO)". Ens enorgulleix especialment 
la consecució d’aquesta beca atès que Enguany ha estat una convocatòria molt 
competida i més si tenim en compte que és excepcional l'accés d'entitats de les 
nostres dimensions.

Concessió d’una beca FIS 2012

L’acreditació dels centres d’atenció primària s’ha treballat a nivell dels directors de cada centre, 
amb una primera planificació i valoració del grau d’assoliment de cada estàndard, amb reunions 
mensuals. D’aquestes revisions n’han sortit plans de millora per seguir treballant any rere any fins 
a l’espera de la seva posada en marxa per part del Departament de Salut.

Al centre Palamós Gent Gran s’ha seguit treballant amb l’acreditació sociosanitària i amb el pla de 
millora anual. El desembre de 2012 es va tornar a fer l’auditoria interna on s’ha pogut objectivar 
l’augment de l’assoliment del grau de percentatge de l’acreditació.

A símil·litud del procés seguit en l’àmbit sociosanitari i hospital d’aguts i en previsió d’una futura 
acreditació, es va realitzar una auditoria interna de qualitat a les residències Sant Feliu de Guíxols 
Gent Gran, Residència Surís i a la residència Palafrugell Gent Gran. Vam partir d’ una versió 
reduïda i adaptada a l’entorn residencial del model d’estàndards del Departament de Salut de 
l’acreditació sociosanitària. Seguint els mateixos passos que la resta d’acreditacions, amb els 
resultats d’aquestes auditories s’han pogut elaborar plans de millora i planificacions que anirem 
treballant per tal d’assolir una millora en la qualitat de tots els centres.
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La funció estratègica de la Unitat d’Atenció al Ciutadà ens permet 
realitzar una gestió de la satisfacció integrada amb la resta dels 
serveis de SSIBE.

La Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) té com objectiu la millora del nivell 
de satisfacció de la ciutadania, així com dissenyar, desenvolupar, implantar 
i avaluar la política d’atenció al ciutadà de l’organització en base als drets 
i deures dels ciutadans, els resultats de les enquestes de satisfacció i els 
objectius anuals, la gestió de les reclamacions, els paràmetres de qualitat, 
la gestió del dia a dia i els requeriments de la Direcció Assistencial i de la 
pròpia Gerència.

Unitat
d’atenció
al ciutadà

Disposem de  bústies de suggeriments als serveis de: urgències, consultes 
externes, nefrologia i rehabilitació i a les quatre àrees bàsiques de salut.

D’aquesta manera, al llarg del 2012 hem treballat per gestionar els suggeri-
ments i agraïments i fer un seguiment acurat del nombre de reclamacions 
per treballar en aquells aspectes que són millorables.

D'acord amb l'evolució del nombre de reclamacions rebudes, s'observa 
una tendència a l'augment a l'hospital, una tendència a disminuir en atenció 
primària i estabilitat a Palamós Gent Gran.

L'evolució del nombre de suggeriments rebuts indiquen que se'n 
reben entorn a 20 a l'Hospital, també a atenció primària, mentre 
que a Palamós Gent Gran no se'n reben.

L'evolució anual dels agraïments rebuts indiquen que a l'Hospital 
se'n reben entorn a 20, a Palamós Gent Gran entorn 12 i a 
atenció primària entorn 3.

Reclamacions, suggeriments i agraïments 

Agraïments 

Fonamentada 40

Reclamacions

No fonamentada 43

Fonamentats 7

83

15Suggeriments

No fonamentats 7

Atenció Primària

14

Fonamentada 132

Reclamacions

No fonamentada 69

Fonamentats 8

201

15Suggeriments

No fonamentats 12

Hospital de Palamós

20

Fonamentada 31

Reclamacions

No fonamentada 8

39

Palamós Gent Gran

Assistencial

Tracte

Informació

Organització i tràmits

Hoteleria/comfort

Documentació

Total

ABS La Bisbal
d’Empordà

ABS Torroella
de Montgrí

Palamós
Gent Gran

ABS PalamósABS PalafrugellHospital
de Palamós

2012

46

15

46

82

4

8

201

2011 2012

5

4

4

10

–

2

15

2011 2012

5

1

3

11

–

4

24

2011 2012

3

1

3

12

–

3

22

48

27

44

95

4

5

223

1

3

–

4

–

–

8

5

4

11

14

–

1

35

3

3

3

6

–

–

15

2011 20122011 2012

19

9

2

4

5

–

39

8

14

2

3

4

–

31

2011

RECLAMACIONS REBUDES CLASSIFICADES PER MOTIUS

Tota l  2011 322 Total 2012 323

3

–

2

4

1

2

12

3

2

1

4

–

–

10

Palamós
Gen Gran

Atenció
Primària

Hospital
de Palamós

22
15

5



Enguany, va tenir per tema “Racons de l’Empordà, en modalitat únicament digital. 
Es van presentar 137 fotografies, i en van resultar guanyadors:
- 1r premi a Esther Pla-Giribert, amb l'obra "Saltant"
- 2n premi a Anna Pérez, amb l'obra "Catifa natural"
- 3r premi a Albert Collado, amb l'obra "Camposanto SFG"
La menció especial va ser per a la foto d’Helena Bell-Lloch triada com a felicitació 
de Nadal, "Cireres de Tardor"

11a. Edició del Concurs de fotografia SSIBE
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D'acord amb la Instrucció 03/2004 del CatSalut, sobre reclamacions i suggeriments, aquests 
són instruments útils per a l'anàlisi del funcionament dels serveis amb la finalitat de reorientar-
los d'acord amb la informació generada per aquest sistema

Tot seguit es presenta una resum de les actuacions concretes portades a terme en base a les 
reclamacions i els suggeriments rebuts.

Àmbit assistencial:

• Revisió ambient de treball a urgències a la nit

Àmbit informació, documentació, admissions
• Revisió de protocol per donar males notícies a pacients

i/o familiars
• Revisió que els fulls informatius que es donen als usuaris

des del servei de radiologia es tinguin en català i castellà
• Revisió i correcta aplicació del circuit de lliurament

de documentació als usuaris

Àmbit d’enginyeria
• Revisió del sistema de pagament del pàrquing de l'hospital
• Revisió de manteniment de les taquilles dels vestuaris

dels pacients de  rehabilitació

S'analitza la possibilitat de disposar de WIFI per a pacients i familiars de pacients

Àmbit Assistencial

• Recollits els suggeriments en relació al nou model d'agulles 
d'insulina que s'han analitzat amb infermeria i direcció d'atenció 
primària

• S'ha fet una anàlisi de les reclamacions i els suggeriments rebuts 
relacionats amb el nou sistema d'accessibilitat a l'atenció primària i 
s'han detectat aspectes a millorar en diferents àmbits: informació, 
circuits, gestió d'agenda, assistencial

• Es revisa el circuit de petició de proves des d'ASSIR Sant Feliu a 
l'Hospital, així com el circuit per avisar la pacient

Actuacions concretes en base a suggeriments i reclamacions

Atenció hospitalària

Atenció primària

Unitat d’atenció al ciutadà



Amb motiu de la celebració de l'any europeu de l’envelliment actiu i solidaritat 
intergeneracional, els dies 19, 22 i 29 de novembre va tenir lloc una jornada que es 
va fer a Palamós, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, gratuïta i oberta al públic en 
general, que va anar a càrrec de professionals de la tercera edat. En ella s’hi va parlar 
d’activitats destinades a promoure i mantenir l'autonomia de les persones grans, de 
recomanacions interessants sobre com afrontar els problemes amb els que es troben 
les persones grans com a cuidadores d'altres persones, i també sobre l’experiència 
pràctica de solidaritat intergeneracional, com el projecte “Apadrina un Avi”.

Taula rodona sobre l’envelliment actiu
organitzada per Atenció a la Dependència
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Atenció sociosanitària i residencial (Palamós Gent Gran)

Àmbit informació, documentació, admissions

• Revisió del circuit de lliurament de documentació als pacients en 
els casos en què l'Àrea Jurídica ha de revisar la petició 

Àmbit d’enginyeria

• Revisió sistema de climatització sala espera atenció continuada 
del CAP La Bisbal 

Àmbit assistencial

• Formació al personal en l’ús d’aparells (Bomba PCA)

• Recordatori de que en cap cas s’han de barrejar aliments
i medicaments

• Revisió del sistema de tutories en alumnes en pràctiques
i personal de contractació immediata

Àmbit d’hoteleria

• Control de restes en àpats servits a fi de tenir dades objectives 
d’acceptació dels menjars servits

• Es retiren plats dels menús habituals per poca acceptació
dels residents

Àmbit d’enginyeria

• Es revisa sistema de climatització a mitja estada polivalent

Llei Oficial de Protecció de Dades

Durant l’any 2012 s’han tramitat un total de 23 sol·licituds d’exercici del 
dret de rectificació (l'any 2011 se'n varen tramitar 28), i es va fer el canvi 
en 20 d'elles.



En commemoració del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers 
les dones (dia 25 de novembre) el dijous dia 22 de novembre vam organitzar 
conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Empordà una jornada en que hi 
van intervenir els estaments implicats.

Jornada de violència de gènere:
el treball en xarxa a la comarca del Baix Empordà
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Un dels drets del ciutadans és l’elaboració del document de voluntats anticipades, el fonament 
del qual es troba en el respecte i la promoció de l'autonomia del pacient; autonomia que, 
mitjançant aquest document, es perllonga quan aquest no pot decidir per ell mateix.

S’han gestionat un total de 38 Documents de Voluntats Anticipades (5 menys que a l’any 2011): 
10 van ser elaborats per notari, i 28 es van gestionar des de les Unitats d’Atenció al Ciutadà 
dels diferents centres, sol·licitant també en tots 28 la inscripció al Registre Central de Voluntats 
Anticipades de Catalunya. 26 eren de dones i 12 d'homes; 10 tenien menys de 40 anys, 7 tenien 
entre 40 i 60 anys, 18 entre 60 i 80 anys i 3 tenien més de 80 anys.

Document de Voluntats Anticipades 

Canvi de metge de família

S’han gestionat un total de 863 sol·licituds de canvis de metge de família.
Detallat per Àrea Bàsica:

ABS Palamós: 341 sol·licituds, el 73% van ser possibles
ABS Palafrugell: 240 sol·licituds, el 100 % van ser possibles
ABS La Bisbal: 196 sol·licituds, el 93% van ser possibles
ABS Torroella: 86 sol·licituds, el 97 % van ser possibles

Cal tenir en compte que el nombre de sol·licituds rebudes està en relació al nombre de 
canvis dels contingents que s’han fet a cada ABS, canvis necessaris per a una distribució 
homogènia de la població de referència.

Canvi de metge

Unitat d’atenció al ciutadà

38Documents 28Per la Unitat
d’Atenció al Ciutadà10Per notari

863
90,7%

Sol·licituds

Possibles



La campanya, que té lloc per segon any, es va desenvolupar entre el 3 i el 16 de desem-
bre, amb l’objectiu de distribuir els aliments recollits entre totes les delegacions de 
Càrites de la comarca.

El Grup de cooperació de SSIBE impulsa de nou una campanya
de recollida d’aliments entre el personal
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Enquestes realitzades durant 2012

Canvi de metge especialista

El sistema sanitari públic català contempla la lliure elecció de metge de família però no 
la de metge especialista.

En el 2012 hem rebut un total de 33 peticions de canvi de metge especialista: 5 a 
dermatologia, 6 a traumatologia, 4 de rehabilitació, 3 de neurologia i 3 d'oftalmologia 
i la resta a diferents serveis. De les 32 peticions, 7 són per tracte i 10 per problemes 
de comunicació. L'any 2011 es van rebre 37 peticions de canvi de metge.

D’aquestes 37 peticions, 17 van ser possibles.

Enquesta CatSalut atenció hospitalària amb internament 2012

Enquesta telefònica realitzada al conjunt d'assegurats de 15 anys o més edat que han 
estat hospitalitzats dos dies o més en un hospital d'aguts.

La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,89 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 
(8,60). Aquesta puntuació se situa per sobre de la de Catalunya (8,46) i és la més alta de 
tots els hospitals de Girona.

Enquesta CatSalut atenció primària 2012

Enquesta telefònica realitzada al conjunt d'assegurats de 15 anys o més edat que han 
estat atesos en el darrer any als centres d'atenció primària, a la consulta mèdica i a la 
consulta d'infermeria a Catalunya.

Resultats ABS La Bisbal
La puntuació mitjana de satisfacció és de 7,99 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 
(7,45). Aquesta puntuació se situa per sobre de la de Catalunya (7,90).

Resultats ABS Palamós
La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,23 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 
(7,60). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

Resultats ABS Torroella
La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,30 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 
(7,91). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

Resultats ABS Palafrugell
La puntuació mitjana de satisfacció és de 8,13 sobre 10, i ha millorat en relació al 2009 
(7,51). Aquesta puntuació se situa per sobre de Catalunya (7,90).

37 17
Peticions

Possibles



El 28 de novembre es va realitzar un nou simulacre d’incendi al centre, en concret 
es va localitzar l’hipotètic foc en una habitació de la planta 2. L'objectiu principal 
del simulacre va ser el de verificar la idoneïtat dels procediments i accions descri-
tes en cas d’incendi i recollits al Pla d’Autoprotecció de Palamós Gent Gran,

Simulacre d’incendi a Palamós Gent Gran
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Enquesta SSIBE dependència 2012

Cada dos anys SSIBE realitza una enquesta de satisfacció als usuaris del centres de 
dependència. 

Palamós Gent Gran (Centre de dia, hospital de dia i residència assistida)
El 98% dels enquestats estan globalment satisfets amb el centre amb una puntuació 
mitjana de 8,4, i aquests resultats són lleugerament superiors als de l'any 2010 (93,8% 
dels enquestats globalment satisfets, i la mateixa puntuació mitjana).

Palafrugell Gent Gran (centre de dia i residència assistida)
El 95% dels enquestats estan globalment satisfets amb el centre, amb una puntuació 
mitjana de 8,2, i aquests resultats són lleugerament inferiors als de l'any 2010 (98% 
dels enquestats globalment satisfets, i puntuació mitjana 8,7). 

Sant Feliu Gent Gran (centre de dia i residència assistida)
El 99% dels enquestats estan globalment satisfets amb el centre, amb una puntuació 
mitjana de 8,8, i aquests resultats són lleugerament superiors als de l'any 2010 (96% 
dels enquestats globalment satisfets, i puntuació mitjana 8,6). 

Residència Assistida Surís
El 95% dels enquestats estan globalment satisfets amb el centre amb una puntuació 
mitjana de 8, i aquests resultats són lleugerament superiors als de l'any 2010 (85% 
dels enquestats globalment satisfets, i puntuació mitjana 7,5).

Actuacions realitzades segons els objectius del CatSalut 

Els objectius treballats han estat:

Atenció especialitzada, atenció primària i atenció sociosanitària

•  Analitzar les reclamacions rebudes durant l'any 2011 en algun dels àmbits prioritaris i 
elaborar un pla de millora en base a aquesta informació.

• Política de seguiment i intervenció mitjançant acció formativa als professionals que han 
motivat reclamacions de tracte.

I també: 

•  Revisió del temps d'espera per als diferents circuits al servei d'urgències i revisió de les 
alertes d'informació als pacients (atenció especialitzada)

• Pla de millora d’accessibilitat a l’atenció primària (atenció primària)

Enquestes realitzades durant 2012

Unitat d’atenció al ciutadà



A finals de novembre es va posar en marxa un nou espai a la intranet, accessible per a 
tots els professionals, en el qual hi ha recollida tota la informació relativa al tractament 
d’aquestes dades de les diferents empreses del grup.

Nou espai a la intranet sobre el tractament de dades personals
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•  Protocol de gestió de sol·licituds de documentació mèdica
•  Guia d'hospitalització
•  Díptic informatiu pacients quirúrgics i acompanyants
•  Campanya despeses sanitàries
•  Campanya visites fallides 
•  Pantalles informatives als centres

Voluntariat a l’Hospital de Palamós
L'any 2009 es va posar en marxa el programa de voluntariat social 
a l'hospital, i s'incorporen voluntaris que cobreixen les necessitats 
d'acompanyament i suport de pacients i familiars. El nombre de voluntaris 
i la seva dedicació ha estat variable en aquests anys. Durant l'any 2011 
i 2012 ha estat una etapa de preparació, en el què s'han concretat les 
funcions del voluntariat, s'han definit els canals de petició i detecció del 
voluntariat, i s'ha impulsat un treball en equip amb el voluntariat.
S'ha elaborat la primera memòria d'activitat del servei de voluntariat: 
durant l'any 2012 es van fer 867 acompanyaments en l'àrea 
d'hospitalització. També es fa acompanyament a pacients de diàlisi.

Voluntariat a Palamós Gent Gran

Al Centre Palamós Gent Gran s'ha desenvolupat un programa de volunta-
riat des de l'any 2006 en col·laboració amb les entitats de voluntariat 
següents: Creu Roja, Obra Social "La Caixa" i Càrites.

Creu Roja
Les activitats més importants que desenvolupen els voluntaris són:

• Passeig dels residents
• Servei d’acompanyament
• Reforç de menjador
• Suport en la dinamització de les activitats d’oci 

Obra Social "La Caixa"
Disposa de dos voluntaris que participen en el grup de passeig amb la 
resta de voluntaris de Creu Roja.
Càritas: projecte "Apadrinar un avi"
El projecte vol facilitar la convivència i l’aprenentatge entre persones grans 
que pateixen sol·litud i joves estudiants, a través de l’acompanyament 
periòdic i continuat que ofereixen els joves a les persones grans, i amb el 
suport d’una formació i seguiment que ofereix Càritas als joves que partici-
pen en el projecte.

Programa de Voluntariat Social

Actuacions UAC



En la V Jornada d’Innovació en Atenció Primària, celebrada la darrera setmana de 
novembre, i organitzada pel CSC i l’UCH que va aplegar prop de 200 professionals 
de l’atenció primària (AP). El pòster guanyador és "Consultes virtuals a l’atenció 
especialitzada: millora en la resolució de l’atenció primària", del quan en són 
autors: Irene Sánchez, Xavier Casanovas, Chemi Villar, Emili Mas, Elvira Sánchez 
i Marc Pérez.

Professionals d’Atenció primària de SSIBE
guanyen premi al millor pòster
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Unitat d’atenció al ciutadà

Durant l'any 2012 s'han fet 874 mediacions individuals, un nombre lleugera-
ment menor de l’any anterior com a resultat de la reducció del conveni abans 
esmentat. Les llengües utilitzades han estat l'àrab (37% casos) i el bereber 
(61%).

El perfil de la població que ha utilitzat aquest servei és població marroquina, 
un 77% dones i 23% homes.

Un 82% de les mediacions s'han fet a les plantes d'hospitalització, un 10 % 
a consultes externes, i un 3% a hospital de dia.

D'acord amb el Padró de l'any 2011 la població estrangera dels municipis de les ABS del CABE 
era 20.291, el que representa un 21,7% de la població.

La distribució de la població estrangera per ABS és la següent:

Activitat Servei de Mediació

El mes de juny de l'any 2011, en el context de contenció de la despesa del sistema 
sanitari públic, i en el marc de la política del Departament de Salut, es va reduir el 
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Hospital de Palamós per al 
desenvolupament del Programa Salut i Immigració a la comarca del Baix Empordà 
i ara només es disposa d'una mediadora marroquina a l’Hospital de Palamós.

Immigració i salut

La Bisbal d’Empordà  2.899 

Palafrugell   7.659 

Palamós   5.566 

Torroella de Montgrí  4.167 

17,5%

          23,9%

 18,8% 

               27,3%

874Mediacions

23

37Àrab % 61%

82% 10Hospital de Palamós
Consultes
externes %

%

Bereber

Homes 77 %Dones



A mitjans de desembre, i segons les directius del Pla Estràtegic, va començar la 
migració de l’entorn Microsof Office a l’Open Office, la qual cosa suposa un gran 
estalvi econòmic en pagament de llicències, essent el mode de funcionament molt 
similar. A l'entitat ja fa mesos es portaven a terme accions formatives per tal que els 
professionals estiguessin familiaritzats en el seu ús. 

Posada en marxa del programari Open O�ce
als equips de l’entitat
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Projecte formatiu sobre atenció sanitària a la població immigrant
S'ha donat continuïtat al programa formatiu sobre atenció sanitària a 
la població immigrant per als professionals de SSIBE que es ve desenvo-
lupant des d'anys anteriors presentant el dia 19 de juny a tots els profes-
sionals de l'ABS de Torroella els materials formatius per a professionals 
sanitaris sobre assistència sanitària en contextos interculturals a càrrec 
de l'antropòloga Irina Casado, de la UAB.

Sessions d'acollida grupals per a persones
nouvingudes als municipis
El Consell Comarcal ha demanat col·laboració per fer sessions d'acollida 
en l'àmbit de la salut per a persones nouvingudes als diferents municipis. 
Aquestes sessions anaven a càrrec de la responsable de la UAC i van ser 
els dies: 9 de maig  (Calonge), i 24 d'abril i 19 de desembre (Palafrugell).

El 58% de les mediacions s'han fet en el Programa d'Atenció Salut Sexual 
i Reproductiva, un 12% a pediatria i un 14% a medicina interna i un 7% a 
traumatologia.
També s'han fet 4 sessions grupals que han tractat el sistema sanitari 
català amb l'objectiu de fomentar l'autonomia de les persones nouvingudes 
a la comarca. A aquestes sessions han assistit una total de 130 persones 
de diferents nacionalitats.

14Medicina
interna 7Trauma-

tologia% %58% 12Programa d’Atenció
a la Salut Sexual
i Reproductiva

Pediatria %3Hospital
de dia %



Per tercer any consecutiu, Palamós Gent Gran va organitzar una mostra fotogràfica 
molt interessant i exitosa. Enguany, la mostra portava per títol "Nosaltres" i 
es tractava d'un seguit de fotografies que van aportar els propis residents de 
moments de la seva vida, la majoria de la seva joventut.

Exposició fotogràfica a Palamós Gent Gran
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Atenent el que establia el Pla Estratègic 2009-2012 en els factors claus d’èxit de SSIBE 
en l’apartat de diversificar les fonts de finançament diversificant els clients (punt 1.9), 
durant l’any del que retem comptes, es va potenciar l’àrea de Gestió de Clients.
Encara que tímidament, i després d’analitzar-ne els avantatges i inconvenients, es 
va iniciar la difusió pública dels serveis que amplien la cartera dels que cobreix la 
sanitat pública (CatSalut), fonamentalment determinats aspectes de la reproduc-
ció assistida, medicina de l’esport, cirurgia plàstica, suport psicopedagògic...
La població autòctona ha de saber que l’Hospital de Palamós pot cobrir un ventall 
més ampli que el que coneix amb la seva relació quotidiana als centres de salut 
de referència, i la població estrangera ha d’acostar-se a l’hospital sabent que 
té una línia privada que amplia les seves possibilitats d’assistència (limitada als 
imprevistos).
Per aquestes raons, a les darreries de l’any es va elaborar i aprovar la primera 
prospecció d’ampliació de l’oferta de serveis no-CatSalut que compromet tota 
l’organització a:

1.- Adaptar els circuits per fer compatible la bona assistència pública amb 
l’ampliació del treball directament ofert a mútues asseguradores i particulars

2.- Acceptar que aquesta línia ha de tenir circuits i esquema tarifari propi, 
així com unes normes de funcionament ben definides

3.- Que ha d’oferir tots els serveis possibles, sense que això dificulti la millora 
constant de la nostra funció pública

4.- S’han d’estudiar nous mercats perquè la demografia del nostre entorn 
està canviant. Per posar un exemple, la presència de ciutadans procedents 
de la Federació Russa creix per sobre de qualsevol altra.

5.- Hem d’explorar l’oferta formativa com una font d’ingressos econòmics

6.- En el camp de l’oferta privada caldrà posicionar la capacitat tecnològica 
de l’hospital, doncs és una informació desconeguda per a la majoria de la 
població.

Activitat privada

Unitat de gestió de clients



El 14 de desembre, un grup d’arqueòlegs i paleontòlegs del Museu d’arqueologia de 
Catalunya (jaciment d’Ullastret) van desplaçar-se a l’Hospital de Palamós per fer 
les proves d’imatge mitjançant el TAC, com a part de l’estudi integral de les restes 
cranials humanes trobades a les excavacions realitzades al Puig de Sant Andreu 
d’Ullastret l’estiu de 2011, entre les quals es van localitzar dos cranis enclavats 
gairebé sencers.

Unitat de diagnòstic per la imatge, col.labora en l’estudi
de les restes cranials trobades a Ullastret
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La finalitat d’Emporsis és l’assumpció de l’organització i la gestió 
directa de desenvolupament, implantació i manteniment de 
sistemes i aplicacions informàtiques comuns necessaris perquè 
les entitats associades puguin desenvolupar la seva activitat 
informàtica amb la màxima optimització de recursos.

Aquesta organització ens permet aprofundir en un model de desenvolu-
pament propi de producte, augmentant la proximitat i la satisfacció de 
l’usuari final alhora que desplegar una gestió més professionalitzada.
Les principals accions portades a terme pels serveis informàtics i de 
desenvolupament han estat:

• Accés des d’Internet, amb autenticació d'usuari, als diferents 
serveis corporatius SSIBE: correu electrònic, intranet i Moodle

•  Publicació d'informes de Laboratori i Anatomia a l'HC3
•  Aplicatiu per a la gestió de peticions de llits
• Millores en la informatització de la prescripció als ingressats
•  Millores en l'eina de generació d'informes mèdics en format HL7 

Clinical Document Architecture (CDA)

Però el 2012 s’ha caracteritzat pel gran repte que ha suposat la implanta-
ció de l’aplicatiu de gestió Gavina a la Fundació Salut Empordà de Figueres. 
Aquest programari, està desenvolupat i mantingut per Emporsis amb els 
requeriments i les aportacions dels professionals als que dona servei.
Es van invertir més de 400h en la formació dels diferents col.lectius 
professionals per a l’aprenentatge del maneig del programari. La implan-
tació es va fer de forma gradual en tots aquells àmbits que eren nous, 
però per aquells circuits bàsics de funcionament es va fer de cop, el dia 
15 de Gener del 2012. I gràcies a l'esforç, col.laboració i paciència de 
tothom, es va poder culminar el desplegament de tots els mòduls amb 
èxit en un temps rècord de tres mesos.

Empreses participades

Serveis
d'informàtica



El dia 20 de desembre va tenir lloc l’acte de lliurament dintre de la campanya 
2012 que impulsa el Grup de Cooperació de SSIBE. Es va igualar el volum que es 
va recaptar l’any passat de 5,5 tones i tots els aliments recollits es van distribuir 
a parts iguals entre les delegacions de Càrites del Baix Empordà. El recapte va 
ser possible gràcies a: treballadors i treballadores de l'entitat, al propi hospital 
(donació econòmica per comprar aliments), i a l'empresa Juroge SL, proveïdora 
de la cuina de l'Hospital, que gestiona Emporhotel.

L’Hospital de Palamós dona 5,5 tones d’aliments
a les persones necessitades del Baix Empordà
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22.214.995
60.863

m2 diaris

m2 netejats

535.275
kg
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45%
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aplicatius
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mòduls
software

1.096
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Serveis d’informàtica

Algunes de les principals millores que ha aportat la utilització d'aquest 
aplicatiu són: digitalització de tota la informació i eliminació de l'historial 
en paper, registre i cicle de vida de les peticions; accés directe a sistemes 
externs com Registre Central d'Assegurats, Història Clínica Compartida de 
Catalunya, Sistema de Recepta Electrònica o la consulta de l'HC digital de 
l'ICS; digitalització dels processos de registre d'infermeria; digitalització 
del cicle de vida de la medicació (prescripció, validació, preparació i admi-
nistració), codificació de processos mèdics; i la publicació d'un quadre de 
comandament d'activitat mensual.

1
Direcció

2
Enginyeria

de sistemes

9
Enginyeria de

desenvolupament

7
Suport tècnic

a l’usuari

2
Sistemes

d'informació/
Datawarehouse

21
persones

4
centres
SSIBE

3
centres

FSE



menús

A l’any
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EMPORHOTEL
Serveis d'hoteleria

Serveis
d’hote-
leria

PRODUCCIÓ ANUAL CUINES GESTIONADES PER EMPORHOTEL

Hospital de Palamós

Menú hospitalari

Menú personal

Menú personal guàrdia

Menú ABS

Menús client extern cafeteria

Atenció domiciliària

Total

Palamós Gent Gran

Menú resident

Palafrugell Gent Gran

Menú resident

Atenció domiciliària /
Centre de dia /
Menjador social

Total general

Total 2012

              97.056

             43.739

               6.201

               6.483

             12.706

               6.367

           172.552

% 2011-2012

                18,65

-5,49

                27,65

                17,98

                24,00

-4,97

                11,05

Total 2011

                 81.803

                 46.278

                   4.858

                   5.495

                 10.247

                   6.700

               155.381

Menús any

Menús diaÀpats diaris

Sopar

           30.890

            3.871

            2.015

               995

–

–

          37.771

Dinar

              43.011

             39.868

               2.184

               5.488

             12.706

               6.367

109.624

Esmorzar

23.155

–

2.002

–

–

–

25.157

 184.584 -8,91 202.632 56.129             65.517 62.938

  541.426

1.483

0,83 536.944

1.471

  157.265241.645 142.516

             163.316

             20.974

 2,68                 159.049

                 19.882

            54.266

            9.099

               54.629

             11.875

 

     

 54.421

–

m2 NETEJATS DIÀRIAMENT
m2 2012

                7.517

                9.811

              14.469

                2.850

                4.985

              21.231

              60.863

22.214.995

   

m2 2011

                               7.517

               9.811

             14.469

               2.850

               4.985

 _

                   39.632

14.465.680

   

Palamós Gent Gran 

Palafrugell Gent Gran 

Hospital de Palamós 

Edifici Fleming 

CAPS

Fundació Salut Empordà

Total m2 dia

Total m2 any

Hospital de Palamós 

CAPS 

Palamós Gent Gran 

Palafrugell Gent Gran 

Total anual 

Kg dia 

Kg 2011

           280.059

             29.024

           109.399

             90.220

           508.702

               1.394

Kg 2012

             311.596

              27.912

            110.827

              84.940

            535.275

                1.467

% 2011-2012

               11,26

-3,83

                 1,31

-5,85

                 5,22

Kg ROBA BRUTA RENTATS (Bugaderia externa)

1.483
menús/dia

Bugaderia
• Implantació del vestuari quirúrgic de microfibra.
   Eliminació del cotó en pijames del bloc quirúrgic.

Cafeteria
• Acreditació AMED en els centres Palafrugell Gent Gran
   i Palamós Gent Gran

Cuines
• Informatització del KDS (sistema de gestió de cuina)
de les cuines de l’Hospital de Palamós i Palamós Gent Gran

Neteja
• Participació en la comissió de Serveis generals

Formació
• Impartició del curs de neteja hospitalària i sociosanitària a 12 per-
sones, dintre del dispositiu d'inserció laboral de l'Ajuntament de Palamós.



A finals de desembre, es va reincorporar a l’organització, la Dra. Montserrat Tura, 
en qualitat d’adjunta de suport a la Direcció assistencial, com a responsable del 
desenvolupament estratègic de la línia de clients privats de l’organització.

Nova incorporació a la Direcció assistencial
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Any 2012,
 seguim esforçant-nos

Si hi ha hagut una paraula que hem estat repetint fins la sacietat aquest any 2012, aquesta ha 
estat la paraula esforç. Als 7,4 MEur de disminució del pressupost que ja ens va tocar fer front 
el 2011, cal sumar-hi els nous ajustaments i noves situacions que ens han anat caient i que hem 
gestionat amb cada vegada més pressió.

Escenari polític
Al mes de novembre hi va haver eleccions a Catalunya amb uns resultats que per formar 
govern requerien de pactes, la qual cosa va comportar que de cares a 2013 se’ns plante-
gés una indefinició sobre la continuïtat o no de polítiques de serveis i de les estructures 
vinculades a les Conselleries de Salut i Benestar, i l’endarreriment de l’aprovació del 
pressupost 2013 ens deixava menys temps per reaccionar davant de mesures, fossin 
d’ajustament o negatives.

Escenari econòmic
• El dèficit públic català i espanyol havien de seguir disminuint, i la Generalitat cada 
vegada és menys autosuficient econòmicament, la situació de crisi va augmentant, i 
segueix augmentant també la necessitat de dependència econòmica de Madrid.
• L’atur segueix a l’alça i les pensions han de recórrer al fons de garantia.
• Augmenten les dificultats per disposar de crèdit i els interessos bancaris ens segueixen pujant.
• Tenim la incertesa al final de cada mes respecte de la transferència econòmica.
• A mitjans de desembre, l’import pendent de cobrament de la Conselleria d’economia 
era de més de 17,8 Meur.

Escenari Jurídic
Inseguretat Jurídica deguda a la proliferació de decrets i de lleis que es van anar publicant durant 
l’any, que fa que ens trobem immersos en una gran indefinició i una manca de jurisprudència.
La nostra Entitat forma part del sector públic i està inclosa en l'article 22 de la llei 2/2012 
apartat g) les entitats públiques empresarials i la resta d'organismes públics i ens del 
sector públic estatal, autonòmic i local. Per tant i per imperatiu legal, ens és d'aplicació 
la normativa bàsica que incorpora el RD 20/2012 i que té com a conseqüències més 
directa la supressió de la Paga Extra.



Dimecres 19 de desembre va tenir lloc el tradicional acte institucional de Nadal, el qual 
enguany va acollir l’homenatge a les persones que s’havien jubilat el darrer bienni, i 
també el lliurament dels premis del concurs de fotografia, a banda dels corresponents 
parlaments institucionals i el tradicional aperitiu de germanor que Emporhotel va 
servir al pati de llums.

Acte institucional de Nadal
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La voluntat dels Òrgans de Govern va ser en tot moment la d'evitar l'impacte que aques-
ta mesura comporta als treballadors i treballadores, i per tant es van estudiar mesures 
alternatives que permetessin disminuir el menys possible les retribucions i alhora ser 
respectuosos amb la llei. Finalment, d’acord amb la RLT, la solució adoptada va ser 
l’única possibilitat factible, consistent en el pagament d'una bestreta al gener de 2013, 
d’aproximadament el 58% (que correspon al 54% de la paga extra de juny 2013 i a un 
4% de la paga extra de Nadal 2013).

Escenari per elaborar el pressupost

Un pressupost de continuïtat representava una disminució dels recursos i un increment 
de les recurrències. Hem tingut l'increment de l'IVA, la supressió de les bonificacions 
de la seguretat social, les recurrències de RRHH (antiguitats, carrera, etc.), 
l’increment dels IPCs, l’increment de preus dels consums i en especial els del sector 
energètic, a més de l’aplicació de la directiva comunitària sobre bioseguretat. 

En definitiva, i intentant traçar un camí per al proper any: no sabem si les noves reduccions 
aniran per la via de les tarifes, l'activitat o els copagaments (o tot al mateix temps) i tampoc 
sabem la dimensió de la retallada del 2013. L’única cosa que sabem és que seguirem 
esforçant-nos perquè l’impacte sigui el menor possible, tant en els professionals de la 
nostra organització, com en l’assistència que prestem a la població del Baix Empordà.



Serveis de Salut Integrats Baix Empordà | Memòria de sostenibilitat 201270

Camí a seguir
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Per al proper any, se’ns dibuixa un panorama que no està exempt 
d’incerteses que haurem de gestionar sobre la marxa. Les eleccions 
autonòmiques del 25 de novembre representaran un endarreriment en 
la definició del pressupost per a l’exercici 2013 perquè entre d’altres, 
un dels aspectes que caldrà tenir present és que el CatSalut vol canviar 
el sistema de pagament durant el 2013, i vol potenciar l’activitat quirúr-
gica reorientant l’activitat mèdica reforçant la resolució i el compromís 
de l’atenció primària.

Per tant, no sabem si les noves reduccions aniran per la via de les 
tarifes, l’activitat o els copagaments, o tot al mateix temps, i tampoc 
sabem la dimensió de la retallada per al 2013.

També haurem de resoldre el conveni laboral de referència que si 
prèviament no ha estat renegociat, el dia 7 de juliol decaurà, i ens 
quedarem sense conveni laboral de la XHUP o del SISCAT.

A tot això, li haurem d’afegir que haurem de passar el procés de reacre-
ditació de l’hospital i alhora caldrà tancar el Pla Estratègic 2009-2012 
i elaborar el de 2013-2015.

Però com sempre, la nostra voluntat és ferma
i seguirem encarant el futur d’una manera
optimista i fent la feina tan bé com sapiguem.
No deixarem de banda aquells criteris
que ens han permès aconseguir avenços
al llarg dels darrers 25 anys,
i ho farem amb la implicació de tots i totes,
amb pas ferm i la mirada endavant.



Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà

C. Hospital, 17 i 19 - Edifici Fleming - 17230 Palamós
T 972 600 160 - F 972 602 437
informacio@ssibe.cat - www.ssibe.cat
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Àmbit d’actuació i estructura física

HOSPITAL D’AGUTS
 Hospital de Palamós

CENTRE SOCIOSANITARI 
Palamós Gent Gran

RESIDÈNCIES ASSISTIDES
I CENTRES DE DIA
Palafrugell Gent Gran
Conveni de gestió amb
la Fundació Palafrugell Gent Gran
Sant Feliu Gent Gran
Residència Surís
Centre de dia de Sta. Cristina d'Aro
Conveni de gestió amb
Consorci Surís Sant Feliu Gent Gran

1
1
3

CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
CAP Catalina Cargol (Palamós)
CAP Torroella de Montgrí
CAP La Bisbal d’Empordà
CAP Dr. Josep Alsina i Bofill (Palafrugell)

4

CONSULTORIS MUNICIPALS
ABS Palamós
Calonge
Sant Antoni
Vall-llòbrega
ABS Torroella de Montgrí
L’Estartit
Gualta
Jafre
Serra de Daró
La Tallada
Verges

ABS La Bisbal d’Empordà
Corçà
Cruïlles
Foixà
Fonteta
Monells
Palau-sator
Parlavà
Peratallada
Rupià
Sant Sadurní
de l’Heura
Ultramort
Ullastret
Vulpellac

ABS Palafrugell
Begur
Esclanyà
Mont-ras
Regencós
Pals
Torrent

28

ABS Palamós

B A I X  E M P O R D À

St. Feliu de Guíxols

Sta. Cristina d’Aro

ABS Palafrugell

ABS Torroella de Montgrí

ABS La Bisbal d’Empordà

HOSPITAL DE PALAMÓS

CENTRE DE DIA
STA. CRISTINA D’ARO

SANT FELIU GENT GRAN

CAP TORROELLA DE MONTGRÍ

RESIDÈNCIA SURÍS

CAP PALAMÓS PALAMÓS GENT GRAN

CAP LA BISBAL D’EMPORDÀ CAP PALAFRUGELL PALAFRUGELL GENT GRAN

Dades sociodemogràfiques comarca Baix Empordà

Població

ABS La Bisbal d’Empordà

ABS Torroella de Montgrí

ABS Palafrugell

ABS Palamós

ABS Sant Feliu de Guíxols

Habitants poblacions Baix Empordà
que pertanyen a altres ABS

133.754

16.666

15.334

32.200

29.568

37.594

2.392
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