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Teniu davant vostre el resum d’un any, el 2012 que ha vingut caracteritzat per una 
situació de crisi que ja fa anys que es manté instal·lada en el nostre país. El sector de la 
salut i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva no n’han estat aliens. 
 
La forta restricció econòmica ha repercutit sobre la societat en general, sobre els 
nostres professionals amb reducció del seu salari i sobre els qui ens proveeixen de tot 
el que necessitem per poder seguir oferint els nostres serveis. Afrontada amb una 
major eficiència i major productivitat ens permet presentar les xifres que aquí es 
publiquen i que podríem resumir en l’assoliment dels objectius assistencials de més 
activitat i un equilibri en els resultats econòmics. 
 
També amb una major contestació social que volem correspondre amb majors graus 
de transparència i comunicació. La Corporació fa un esforç per tal de transmetre als 
ciutadans el que fa, com ho fa i per què ho fa. Per això, hem desenvolupat nous 
sistemes de comunicació dels quals ens sentim orgullosos. 
 
En resum, un any difícil en el qual hem volgut donar resposta una vegada més a la 
nostra missió: l’atenció integral i integrada a la salut dels ciutadans de l’Alt Maresme i 
la Selva, basant-nos en el millor del que tenim, les persones que ho fan possible. 
 
 
 
Albert Fernández Terricabras 
President de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva 



CAN
VIS IN

STITU
CIO

N
ALS I DE REPRESEN

TACIÓ
 EN

 EL CO
N

SELL 
RECTO

R 
Canvi en la Presidència 
 
Durant el mes de febrer, el 
Senyor Carles Manté deixa la 
presidència de la Corporació. 
 
El Servei Català de la Salut 
anomena en el seu lloc com a 
President del Consorci Sanitari 
de la Selva i representant en 
Consell Rector de la Corporació 
el Senyor Albert Fernandez 
Terricabras. 
 
En junta rectora, és escollit 
President de la Corporació. 

Reestructuració de l’organigrama directiu 
 
La Direcció executiva anomena al Doctor Enrique 
Avendaño com a director mèdic de la Corporació de 
Salut del Maresme i de la Selva. 

Reordenació institucional 
 
En resposta a l’acord de Govern de simplificació de 
l’Administració, durant l’any se segueix treballant en la 
dissolució del Consorci sanitari de la Selva i la seva 
substitució pel Servei Català de la Salut com a 
membre de la Corporació. 

R. Codina

J. Marigó
J. Andreu A. Fernández  (President)

N. Aleixandre
R. Pujol
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M. Candini
JM. Juhé
C. Gomez
M. Campoy
J. Puig
A. Guinart



Un any  més exigent per les despeses 
  
La situació del nostre país i del nostre entorn ha 
seguit caracteritzada per la crisi econòmica i 
financera. El sector salut i el subsector que depèn 
majoritàriament del finançament públic o que d'una 
manera o altra depèn de les administracions 
publiques no ha estat una excepció. 
  
A diferència de l'any anterior, en el 2012 la 
repercussió s'ha vist reflectida per la disminució 
salarial a tots els professionals que hi treballen i no 
per disminució de tarifes o de contractació d'activitat, 
amb la finalitat de mantenir o fins i tot incrementar la 
productivitat. 
  
Es produeix un efecte "cascada”, que afecta també als 
diferents proveïdors. 
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Un any més exigent  pels ingressos 
  
Els clients o tercers finançadors han optat per 
demanar mes rendibilitat als recursos aportats. 
  
Així, el principal client de la Corporació, el CatSalut, 
sense incrementar els recursos que hi destina, ha 
exigit major productivitat, especialment en l'activitat 
quirúrgica, en la reducció de llistes d'espera o en els 
objectius vinculats al Pla de Salut 2012 - 2015. 
  
Els paràmetres de contractació varien, tornant-se 
més específics. Els objectius concrets agafen un 
major pes en el finançament i són més exigents. 
  
Les asseguradores, les mutualitats i altres finançadors 
han cercat l'optimització de recursos propis en front 
de l'accessibilitat territorial.  

Un any  socialment de més exigència 
  
La crisi econòmica, l’increment de l’atur, la sensació de pèrdua en l’estat del benestar... han incrementat la 
mobilització de la societat que demana una major transparència i canvi. A Catalunya culmina amb unes eleccions 
anticipades que fan variar les prioritats. 
 
A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva gràcies als acords del 22 d’agost de 2011 entre la representació social 
dels treballadors i la direcció, es potencia el rendiment de comptes interns i es poden mantenir les mesures 
d’estabilitat. 
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El Consell Rector avalua: 
 
• Compliment del contracte d’activitat amb el Servei Català de la Salut i de la majoria dels objectius 

del Pla de Salut de Catalunya. 
 

• Compliment dels objectius pressupostaris econòmics, que han permès complir amb els pactes 
d’agost de 2011. S’ha pogut abonar prop del 70% dels imports vinculats a objectius personals. 
 

• Millora de la prestació de serveis. 

Objectius de contracte 
 
 Increment de l’activitat quirúrgica en 

els hospitals d’aguts. Disminució de 
la llista d’espera, disminució del 
temps de demora... 
 

 Rutes assistencials de pacients amb 
patologies cròniques 
 

 Assoliment del pressupost. 

Objectius de reordenació 
 
 Potenciar activitats quirúrgiques en els dos hospitals d’aguts: 

urologia, cirurgia vascular, cirurgia plàstica a l’hospital de 
Blanes... 
 

 Consolidació territorial de l’atenció a la dona. Reordenació de 
l’atenció pediàtrica.  
 

 Reordenació i reestructuració de serveis de suport: projectes i 
infraestructures. 

Objectius envers el ciutadà i la societat 
 
 Seguretat del pacient: creació de la comissió de seguretat del pacient. 

 
 Millora de la informació i de la comunicació. Millora de la transparència. Millora de la confidencialitat i la 

protecció de les dades personals.  
 

 Política medioambiental. Eficiència energètica. Actuacions sobre els residus. 
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Avançar en la 
transparència i en el 
rendiment de comptes 
 
Una de les prioritats fixades és 
la millora de la informació i de 
la comunicació directa amb la 
ciutadania per tal d’oferir major 
transparència en el què es fa, el 
com es fa i de quins recursos es 
disposa i com s’utilitzen. 
 
Així la Corporació desplega 
nous instruments per tal de fer 
efectiu aquest rendiment de 
comptes incrementant el grau 
de transparència: s’aprova un 
nou codi de bon govern i es 
revisa el codi ètic, es modifica 
el web (www.salutms.cat) 
dotant-lo de nous continguts i 
procurant fer-lo més accessible, 
s’incrementa la presència en 
els mitjans i s’avança en una 
política de comunicació 
proactiva de cara a la població. 
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Reconeixement internacional al 
sistema d’informació assistencial 
 
la Corporació de Salut del Maresme i La 
Selva ha rebut la certificació d'assoliment 
del nivell 6 d’una escala de 7 en l'escala 
europea del seu sistema d’informació 
assistencial. 
 
A Espanya sols som 4 centres que hem 
assolit aquest nivell. 

Utilització de les xarxes 
socials com a instrument 
d’educació sanitària 
 
Des de l’Equip d’Atenció 
primària de Malgrat – Palafolls, 
es crea un espai a Facebook per 
donar suport als ciutadans que 
volen deixar de fumar. 
S’aconsegueixen integrants del 
grup a nivell nacional i 
internacional 

WiFIS. Estandardització de missatgeria adoptat per 
TICSalut i el Departament de Salut 
 
El sistema WiFIS promogut per la Corporació juntament amb Sisinf i 
CETIR d’estandardització de les comunicacions entre proveïdors del 
sector salut, es presentat i adoptat pel Departament de Salut. 
Es posa en funcionament amb èxit entre la CSMS i CETIR. És un pas 
més en la interoperabilitat . 

Nou impuls a la e-consulta. 
L’exemple de Urologia 
 
Es reforça la utilització dels sistemes 
d’informació i comunicació per la 
interconsulta entre els equips 
d’atenció primària i el servei 
d’urologia amb la doble finalitat 
d’evitar duplicitat de visites entre els 
dos nivells i ajudar en la formació 
continuada dels professionals. 
Els resultats avalen el projecte. 

2011 2012 increment

Calella 100             223                         123%

Malgrat - P 152             197                         30%

Lloret - T 36               364                         911%

CSMS

ICS
Territori

ICS
Germans Trias

ICS
Josep Trueta

C. Girona
CETIR

Barcelona

CETIR
Cl. Girona

CRC

CSdM CSMS

ICO
Girona

ICO
Badalona

CTM
Salut Mental

Anella TicSalut

Plataforma WiFIS
Router 
missatgeria

Router 
Dicom

IAS
Salut Mental



La població 
 
D’acord amb les dades del Registre Central d’Assegurats del Servei Català de la Salut , hi ha 
una població de  prop de 194.000 persones. Per primer cop en molts anys, hi ha una 
disminució dels habitants registrats, 

L’Alt Maresme i la Selva Marítima 
 
14 municipis que s’agrupen en 7 
àrees bàsiques de salut i 
gestionats per dues entitats 
prestadores de serveis diferents 
però coordinades: l’Institut Català 
de la Salut i la Corporació de Salut 
del Maresme i la  Selva. 
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Població territori 2010 2011 2012

Canet 21.974     22.103     22.253     

Calella 19.244     19.383     18.734     

Malgrat - Palaf 26.467     26.564     26.490     

Pineda - SS 29.428     29.468     29.205     

Tordera 15.784     16.030     16.301     

Blanes 40.912     40.888     40.041     

Lloret - T 41.287     41.489     40.866     

Total AM-SM 195.096  195.925  193.890  

 180.000

 185.000

 190.000

 195.000

 200.000

2010 2011 2012

Població de l'AMSM



Tres  Àrees Bàsiques de Salut 
 
Tres ABS,  tres Equips d’atenció primària , set centres 
d’atenció primària en el territori. 
 
Proximitat i accessibilitat. 
 
La població registrada disminueix en un 1%. 

Disminució de les visites en el centre d’atenció primària 
 
L’any 2012 es manté la disminució de visites assistencials a l’atenció primària i especialment les vinculades a metge de 
família i a pediatres. La recepta electrònica i el pla de medicació de pacients amb patologia crònica  tenen un paper 
rellevant. Per contra incrementen les visites en infermeria pediàtrica (un nou rol) i l’atenció en els domicilis. 
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ABS gestionades 2010 2011 2012 Variació

Calella 19.244     19.383     18.734     -2,7%

Malgrat - Palafolls 26.467     26.564     26.490     0,1%

Lloret - Tossa 41.287     41.489     40.866     -1,0%

Total 86.998    87.436    86.090    -1,0%

ABS Lloret 
Tossa

ABS Malgrat 
Palafolls CAP Calella TOTAL

ABS Lloret 
Tossa

ABS Malgrat 
Palafolls CAP Calella TOTAL

102.446 86.715 56.111 245.272 96.596 85.563 54.030 236.189
20.930 16.652 12.650 50.232 19.686 15.641 11.806 47.133
82.560 51.704 37.622 171.886 81.307 51.124 36.521 168.952

8.686 10.433 4.365 23.484 10.779 9.679 5.174 25.632
3.052 5.059 2.751 10.862 3.038 4.873 2.891 10.802

828 439 477 1.744 894 470 324 1.688
218.502 171.002 113.976 503.480 212.300 167.350 110.746 490.396

121,2 44,6 24,8 190,6 80,2 40,3 28,5 149,0
44.238 15.175 2.726 62.139 29.308 10.152 2.389 41.849
12.663 8.162 816 21.641 8.954 6.934 757 16.645
56.901 23.337 3.542 83.780 38.262 17.086 3.146 58.494

1.303 933 1.226 3.462 1.254 1.072 1.177 3.503
5.308 4.162 3.681 13.151 5.690 4.682 3.947 14.319

307 133 117 557 476 321 153 950
6.918 5.228 5.024 17.170 7.420 6.075 5.277 18.772

282.321 199.567 122.542 604.430 257.982 190.511 119.169 567.662
16.185 4.572 12.198 32.955 24.757 8.806 18.344 51.907

     Visites en consulta pediatria
     Visites en consulta infermeria adults

ATENCIÓ PRIMÀRIA
     Visites en consulta medicina de família

Any 2011 Any 2012

     Total visites ABS
     Visites Gestió

     Visites domicil i  treball  social
     Total visites domicili

     Visites domicil i  medicina
     Visites domicil i  infermeria

     Visites atenció continuada infermeria
     Total visites atenció continuada

     Mitjana diària visites mèdiques atenció continuada
     Visites atenció continuada medicina

     Visites en consulta treball  social
     Total visites en consulta

     Visites en consulta infermeria pediàtrica
     Visites en consulta odontologia
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Activitat de suport a Residències geriàtriques 2012

Numero de residents 1.112           

número visites infermeria 2.447           
Número visites metge 2.696           

Total visites 5.143           

Zona 
intervenció

Zona 
control

Urgències hospitalàries per plaça de residència 0,50            1,80            

Ingressos hospitalaris per plaça de residència 0,23            0,49            

Despesa de farmacia per plaça de residència 1.258 € 1.724 €

El suport a les residències geriàtriques: satisfacció 
i eficiència 
 
El servei de suport a les activitats assistencials de 
les residències geriàtriques que coordina personal 
propi d’aquestes institucions amb personal 
especialitzat de la Corporació, s’ha demostrat un 
any més com un recurs que permet mantenir al 
resident en el seu entorn, evitar la polimedicació i 
evitar l’ingrés hospitalari. Satisfacció i eficiència. 

Hospitalització a domicili 
 
En els primers mesos de l’any 2012 l’hospitalització 
a domicili es va tornar a mostrar com una 
alternativa real a l’internament  i en especial en els 
pacients crònics reaguditzats. 

Hospitalització a domicili 2010 2011 2012

Sol·licituts des de l'Hospital 471              485             606             

Altes realitzades 333              320             402             

PADES 
 
L’any 2012 es fusionen els 
equips de suport especialitzat 
sociosanitari de l’Alt Maresme 
i la Selva Marítima permetent 
mantenir l’activitat amb una 
major coordinació i 
homogeneïtat. Millora la 
qualitat del servei. 

Activitat realitzada pels equips PADES 2011 2012

Pacients prevalents a 1 de gener 64                 56               
Pacients nous 296              305             
Reingressos 38                 43               
Total pacients atesos 398              396             

Pacients donats d'alta durant l'any 386              333             
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Nous escenaris, nous reptes 
 
L’any 2012, el Servei Català de la Salut marca 
objectius diferents amb un contracte similar 
al del 2011: cal potenciar l’activitat 
quirúrgica, mantenir o disminuir temps de 
llista d’espera i assolir objectius qualitatius. 
 
La Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva, sense increment de recursos 
econòmics i en base a un increment 
d’eficiència dels professionals i a una major 
productivitat incrementa les intervencions 
quirúrgiques i situa les llistes d’espera a 
menys de sis mesos a excepció de les 
intervencions de pròtesis de maluc, les 
artroplàsties (menys d’un any) i les de 
pròtesis de genoll (més d’un any). 

2010 2011 2012

Intervencions quirúrgiques 11.514       10.834       11.640       
Intervencions majors 8.622         7.806         8.700         
Intervencions majors sense ingrés (CMA) 4.602         4.129         4.986         
% CMA sobre intervencions majors 53,4% 52,9% 57,3%
Altes quirúrgiques respecte al total 51,7% 50,8% 62,0%

-
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2010 2011 2012

Altes hospitalàries

Intervencions majors

Intervencions majors sense 
ingrés (CMA)

Intervencions ambulatòries a 
Consultes

2010 2011 2012

Primeres visites 76.752       72.810       73.107       
Visites successives 158.988     156.334     160.739     

Index de reiteració 2,07            2,15            2,20            
Visites programades no realitzades 15,8% 14,4% 13,2%

Intervencions ambulatòries a Consultes 7.018         7.942         7.897         

2010 2011 2012

Llits hospitalaris 230          208          208          

Altes hospitalàries 19.451     18.086     18.783     

Ocupació hospitalària 77,7% 84,9% 85,1%

Estada Mitjana 5,4          5,4          5,6          
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Activitat que dona resposta als problemes més prevalents 
 
Tot i així, l’organització assistencial dels hospitals de la Corporació han mantingut la resposta a les 
necessitats centrant-se en els problemes més prevalents i freqüents que es presenten en la nostra 
població de referència, assumint el seu paper de proximitat. 
 
L’anàlisi dels diagnòstics més freqüents que s’han tractat, així ho demostra. 

DRG Frecuencia Porcentaje 
039 PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO CON O SIN VITRECTOMIA 899 5.22 

373 PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES 644 3.74 

541 NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS & ASMA CON CC MAYOR 459 2.67 

088 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 450 2.62 

225 PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PIE 412 2.39 

127 INSUFICIENCIA CARDIACA & SHOCK 401 2.33 

162 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 330 1.92 

229 PROC. SOBRE MANO O MUÑECA, EXCEPTO PROC.MAYORES S.ARTICULACION SIN CC 324 1.88 

006 LIBERACION DE TUNEL CARPIANO 271 1.58 

087 EDEMA PULMONAR & INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 269 1.56 

222 PROCEDIMIENTOS SOBRE LA RODILLA SIN CC 243 1.41 

119 LIGADURA & STRIPPING DE VENAS 240 1.39 

270 OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, T.SUBCUTANEO & MAMA SIN CC 229 1.33 

359 PROC. SOBRE UTERO & ANEJOS POR CA.IN SITU & PROCESO NO MALIGNO SIN CC 228 1.33 

371 CESAREA, SIN COMPLICACIONES 207 1.20 

160 PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL & FEMORAL EDAD>17 SIN CC 192 1.12 

867 ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC 191 1.11 

321 INFECCIONES DE RIÑON & TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC 189 1.10 

814 GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC 188 1.09 

494 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC 175 1.02 
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Primera atenció a l’hospital 
 
Els serveis d’urgències dels dos hospitals 
atenen un promig de 262 urgències al dia, 
amb unes puntes molt clares durant els 
mesos d’estiu: la organització s’adequa per 
donar resposta a aquesta situació que es 
repeteix any rere any. 
 
Sols 13 ciutadans han estat derivats a altres 
centres per manca de llit. 
 
La nostra població ve majoritàriament a 
urgències durant el dia (principalment al 
matí). 
 
En promig, el temps d’estada d’un pacient és 
lleugerament superior a Blanes que a Calella. 

H. Blanes H. Calella Global

Urgències realitzades 41.688        54.370        96.058           
Mitjana urgències realitzades per dia 114              149              262                 

Temps d'estada promig a urgències 211,4           181,0           194,2             

Derivacions a altres hospitals per falta de llits 4                   9                   13                   

Urgències per mútues o asseguradores 4.601           3.887           8.488             
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Mitja estada polivalent 2011 2012

Ingressos 342 361
Pacients atesos 363 383
Estades 10.758 10.888
Estada mitjana a l 'alta 31,9 30,3

Llarga estada 2011 2012

Ingressos 289 312
Pacients atesos 401 413
Estades 38.720 38.324
Estada mitjana a l 'alta 149,4 107,9

Residència assistida 2011 2012

Ingressos 19 30
Pacients atesos 122 132
Estades 37.594 37.182

Més pacients, més residents... 
 
S’incrementa el nombre de pacients atesos 
en els centres sociosanitaris tot i que es 
mantenen el nombre de places. 
 
També s’incrementa el nombre de usuaris en 
les places de residència assistida. 
 
La mitja estada polivalent és aquell recurs 
que des de la vessant sanitària dona resposta 
a les necessitats de rehabilitació i reeducació 
del pacient desprès d’haver precisat l’atenció 
en un hospital per a malalts aguts. 
 
La llarga estada és aquell dispositiu que amb 
una vessant social d’atenció té un component 
sanitari que fa que el pacient precisi 
determinada assistència durant un temps 
llarg que no pot rebre en el seu domicili 
habitual 
 
La residència assistida és aquell dispositiu 
social que substitueix de manera definitiva el 
domicili del ciutadà. 
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Manteniment de la contractació de 
personal 
 
L’any 2012 es manté el nombre de 
contractacions de personal respecte al 2011, 
tot i l’increment de l’activitat en els hospitals 
d’aguts. 
 
Reducció de l’absentisme 
 
Un any més, hi ha una certa disminució de les 
hores d’absència a la Corporació. A destecar 
l’increment en les hores d’absència per 
formació. 
 
Objectius personals 
 
L’assoliment d’objectius personals lligats a 
contraprestació econòmica se segueixen 
mantenint. 
 
 

Categories 2010 2011 2012

Assistencials Titulats de Grau Superior 321,53 317,87 321,77

Assistencials Titulats de Grau Mig 467,17 443,58 452,36

Tècnics 56,35 60,47 55,88

Auxiliars d'Infermeria 333,33 321,53 320,70

Porta-lliteres 32,53 31,16 30,72

Administració 218,61 199,95 197,30

Oficis 10,43 8,03 9,05

Total general 1.439,95    1.382,60    1.387,77    

Hores d'absència per motius 2.012 2.011 Diferència

Proves de Gestació 143,8             277,3             133,6 -          
Maternitat 49.049,6       50.819,7       1.770,2 -      
Alletament 2.544,2         2.697,4         153,2 -          
MATERNITATS 51.737,5       53.794,5       2.057,0 -      

Malaltia sense baixa 3.596,4         4.704,7         1.108,3 -      
Baixa mèdica 61.981,1       68.391,3       6.410,2 -      
Accident Laboral 4.805,0         4.988,7         183,7 -          
MALATIES 70.382,4       78.084,7       7.702,2 -      

Permís malaltia familiars 8.759,7         8.103,4         656,3           
Assumptes Pròpis 32.768,3       33.919,6       1.151,3 -      
Casament 2.133,3         1.692,0         441,3           
Deure Públic 639,7             1.248,6         608,9 -          
Canvi de domicil i 497,4             432,5             64,9             
Examens 1.696,6         2.128,4         431,8 -          
PERMISOS SEGONS CONVENI 46.495,0       47.524,5       1.029,4 -      

TOTAL HORES ABSENTISME 168.614,9     179.403,6     10.788,7 -    
% ABSENTISME 7,8                 8,1                 0,3 -              

Reunions Empresa 1.462,0         2.183,9         721,9 -          
Hores Sindicals 20.014,2       20.782,8       768,6 -          
Docència i  formació 6.165,6         6.064,6         101,0           

Assoliment dels objectius 
personals

2010 2011 2012 Increment

PRIMÀRIA 89,15         84,91         84,33         -0,7%
HOSPITALÀRIA 89,56         85,85         86,65         0,9%
SOCIOSANITÀRIA 89,58         89,30         90,98         1,9%

GRUPS 3 AL 7 94,54         94,22         95,89         1,8%
GRUP 1,2,3-2 85,46         80,39         80,98         0,7%

Total general 89,52         86,02         86,81         0,9%



FO
RM

ACIÓ
, L’EIN

A IM
PRESCIN

DIBLE PER LA Q
UALITAT PERSO

N
AL I 

CO
M

 A O
RGAN

ITZACIÓ
. 

APREN
DRE DELS Q

U
E SABEN

 
Organització i participació en actes 
formatius 
 
Si bé la participació i organització de 
jornades, cursos i congressos queda 
reflectida en la memòria científica cal fer 
èmfasi en els següents actes: 
 
 XLII Jornada de Serveis de Cirurgia 

Ortopèdica i Traumatologia dels 
Hospitals de Catalunya 
 

 XXVIII Reunió Forana de la Societat 
Catalana d'Otorinolaringologia. 
 

 X Jornada d'Infeccions del Maresme. 
 

 I Jornada d'insulinització en diabetis 
tipus II. 
 

 XV Jornada de la Xarxa d'Unitats de 
Lípids i Arterioesclerosis (XULA). 
 

 III Jornada Programa detecció precoç 
del càncer de mama de Girona. 
 

 Jornades d’infermeria de la Corporació. 
 

 Jornada del Servei d’Emergències 
Mèdiques en motiu dels 20 anys de la 
base a Calella. 
 
 

 

Diversificació de les accions 
formatives 
 
La situació econòmica general també ha 
tingut repercussió sobre les accions 
formatives, tant les organitzades per la 
pròpia Entitat com les externes. 
 
Malgrat tot, s’ha fet un esforç per tal de 
diversificar encara més la oferta,  potenciant 
especialment els cursos telemàtics que 
donen més possibilitats de seguiment. 

2010 2011 2012 %

Número d'accions formatives                  86                    54                    95   43,2%

Número de Convocatòries                181                  149                  137   -8,8%

Hores de formació            1.180              1.153                  984   -17,2%

Número d'assistents            2.452              3.182              2.344   -35,8%
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Qualitat en el fer 
 
Responent a les prioritats del 
Departament de Salut, la Corporació 
desplega instruments participatius per 
millorar la seguretat del pacient en totes 
les seves actuacions. 
 
Es crea la Comissió de Seguretat del 
pacient, integrada en el Pla de Qualitat i 
aglutinant les altres comissions que 
directament o indirecta, treballen en 
aquest camp. 

Qualitat en la manera de ser 
 
El Consell Rector publica al web el nou codi de bon Govern i la 
revisió del codi ètic de l’entitat, un posicionament ideològic  
alineat amb els valors i la missió de la organització i que 
descriuen els principis d’actuació que regeixen les persones de la 
nostra organització. 

• Els consellers i les conselleres evitaran les situacions de conflicte 
d’interessos amb la societat que governen, abstenint-se d’intervenir en 
aquells assumptes en els que es plantegi l’esmentat conflicte, i de 
negoci que es presentin en el desenvolupament de l’activitat de la 
Corporació.  

 
• Els consellers i les conselleres actuaran en tot moment en defensa dels 

interessos de la societat i de l’interès general, amb criteris objectius i 
amb independència de quina ha estat la administració o societat que els 
hagi designat i amb independència, també, dels encarregats de la 
gestió.  

 
Extracte del “Codi de Bon Govern, 2012” 

1. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva i tot el seu equip humà 
expressen el seu compromís de prestar la millor atenció sanitària 
integral als seus malalts, amb la major qualitat humana i tècnica 
possible.  
 

2. La Corporació treballarà per garantir la informació als ciutadans i 
acompliment de la carta de drets i deures del pacient.  
 

Extracte de la revisió del “Codi Ètic 2012” 
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La Corporació oberta a la comunitat i treballant amb la societat per la millora de la Salut 
 
L’any 2012, la Corporació mitjançant els diferents serveis, dispositius i principalment professionals, segueix la 
seva presència en el territori. 
 
La col·laboració amb la societat i les associacions aporta resultats tangibles com ara el projecte de servei 
domiciliaria a l’Alt Maresme juntament amb l’Associació d’Amics i Voluntaris de l’Hospital i la Oncolliga, el 
projecte amb l’associació Salut i Clowns o la utilització de la Wii per temes de manteniment de l’autonomia 
personal en el hospital de dia sociosanitari. 
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Modernització dels equipaments mèdics 
 
Durant el mes d’agost se substitueix l’escanner de la 
Corporació ubicat a l’Hospital de Calella, desprès de prop de 
15 anys de funcionament. 
 
El nou aparell de nova generació aporta noves prestacions 
diagnòstiques i major eficàcia. 
 
També s’actua sobre el laboratori d’anatomia patològica. 

Manteniment dels edificis i estructures 
 
Durant tot l’any 2012 s’han anat continuant obres de 
reforma en les instal·lacions dels edificis que han de 
possibilitar el seguir prestant l’assistència d’una manera més 
eficient i més sostenible. En són exemples les actualitzacions 
en el clima dels edificis, canvis en els paviments i els tancs 
d’oxigen en substitució d’ampolles. 
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Disminució d’ingressos 
 
La disminució de la contractació i de tarifes que ha 
realitzat el Servei Català de la Salut ha tingut una 
repercussió important en els ingressos de la 
Corporació, parcialment cobert per l’increment de 
facturació a altres entitats i dels ingressos no 
assistencials. 
 
La disminució global ha estat del 1,2% respecte a 
l’any anterior. 

2010 2011 Variació 
2011/2010

2012 Variació 
2012/2011

Ingressos SCS 92.628.550 85.175.580 -8,0% 83.035.421 -2,5%

Ingressos altres entitats 2.666.228 2.287.034 -14,2% 3.084.076 34,9%

Ingressos mutues i  privats 5.117.844 5.540.713 8,3% 5.493.480 -0,9%

Ingressos assistencials 100.371.136 92.969.261 -7,4% 91.612.977 -1,5%

Ingressos no assistencials 1.458.232 856.404 -41,3% 1.058.204 23,6%

Total d'ingressos 101.829.368 93.825.665 -7,9% 92.671.181 -1,2%
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DESPESES. 

La contenció de les despeses 
 
Malgrat l’increment d’activitat quirúrgica de més de 830 intervencions més que les realitzades l’any 2011, s’han pogut 
mantenir els costos de consums. 
 
L’efecte de la disminució de la paga de Nadal juntament amb el manteniment de l’esforç realitzat en relació a les 
cobertures i suplències ha provocat una disminució dels costos de personal que és el que ha permès moderar les 
despeses i poder presentar un decrement final de prop del 1,2%. 

2010 2011 Variació 
2011/2010

2012 Variació 
2012/2011

Consums 13.801.102 12.616.297 -8,6% 12.601.372 -0,1%

Serveis realitzats per altres empreses 11.720.164 11.654.451 -0,6% 11.622.179 -0,3%

Serveis Externs 5.449.736 5.138.246 -5,7% 5.085.974 -1,0%

Tributs 13.052 -1.854 -114,2% 36.557

Personal 68.355.773 62.408.313 -8,7% 60.792.032 -2,6%

Despeses Financeres 550.549 819.327 48,8% 880.332 7,4%

Amortització 1.485.676 797.898 -46,3% 1.485.676 86,2%

Excepcionals 504.148 392.640 -22,1% 167.059 -57,5%

Total Despeses 101.880.200 93.825.318 -7,9% 92.671.181 -1,2%
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Equilibri en el compte d’explotació 
 
El compromís en la sostenibilitat de la Corporació per part de tota la organització, de manera individual i 
col·lectiva, ha permès un resultat equilibrat , acostant les despeses als ingressos anuals disponibles. 



Visió  
 
 Volem ser un dispositiu sanitari integrat que esdevingui un referent a Catalunya 
 
Missió  
 
 El nostre propòsit és oferir serveis de salut integrals, d’excel·lent qualitat, eficients, que donin el màxim 

grau de cobertura a les necessitats i demandes de les persones que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva 
Marítima.  

 
Valors 
 

1. Esperit de servei a les persones. 
 

2. Visió integral de l'assistència. 
 

3. Respecte a les persones i a la seva dignitat. 
 

4. Respecte i consideració al professional i treballador, però també un alt nivell d'exigència. 
 

5. Esperit de col·laboració, tant dintre de la Corporació com amb altres entitats externes. 
 

6. Compromís amb una assistència rigorosa des del punt de vista científic. 
 

7. Esforç per assolir un alt grau d'eficiència en la gestió dels recursos. 
 

8. Compromís en la millora global a la qual ens orientem a través de l’acció i la innovació. 
 

9. Compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació. 

SERVEIS DE SALU
T IN

TEGRALS AL SERVEI DE LES PERSO
N

ES 
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