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Presentació 

Un any més, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva presenta el balanç del trets més 
destacats del darrer període. 
  
Amb aquesta memòria es vol donar a conèixer quines són algunes activitats que s'han 
desenvolupat durant el 2013 i rendir comptes de com s'ha intentat complir amb la Missió de l’ 
organització que no és més que donar una assistència integrada i integral al ciutadà. 
  
Un any que marca un punt important en la configuració de la Corporació i en el mapa de serveis 
en el territori: es fa un pas important en el concepte "dos edificis, un hospital" amb la unificació i 
reordenació de serveis per tal de garantir-ne la presència en el territori, millorar la seguretat del 
pacient en base a l'especialització i millorar l'eficàcia i l'eficiència, optimitzant els recursos que hi 
destinem.  
  
L’activitat de la Corporació es manté estable o augmenta, depenent del tipus d’activitat. I això en 
un context de reducció d’ingressos que ens obliga a tots a fer un esforç addicional. 
  
Per això, vull fer un reconeixement a tots aquells que d'una manera o altra ho han fet possible. A 
tots els qui han dipositat la seva confiança en uns professionals que tenen com a principal 
objectiu i vocació prestar una atenció de qualitat i segura. I, especialment, a prop de mil vuit-
centes persones que han fet grans esforços per seguir servint als ciutadans. 
 
 
Albert Fernández Terricabras 
President  
Corporació de Salut del Maresme i la Selva 



Govern i direcció 

1 Representant

2 Representants

4 Representants

6 Representants

El Servei Català de la Salut, entitat consorciada de la Corporació 
 
A principis d’any es procedeix a la dissolució del Consorci Sanitari de la Selva, 
entitat que formava part de la Corporació. El Servei Català de la Salut decideix 
ocupar aquesta posició directament, amb quatre representants al Consell 
Rector. 

El Sr. Robert Pujol cessa com a 
vocal del Consell Rector. Altres 
canvis al Consell Rector 
 
L’any 2013 cessa a voluntat pròpia el 
Sr. Robert Pujol que va ser el primer 
president del Consorci Sanitari de la 
Selva l’any 1992 i el primer president 
de la Corporació l’any 2001.  
A partir de l’any 2007 va seguir 
exercint les funcions de vocal en els 
dos òrgans de govern. 
 
També cessen a voluntat pròpia la 
Dra. Rosa Núria Aleixandre, el Sr. 
Albert Guinart, el Sr. Josep Andreu i 
el Sr. Josep Marigó. El més profund 
agraïment de tota l’organització. 
 
Són anomenats com a nous vocals el 
Dr. Joan Sala, el Sr. Jordi Martínez, la 
Dr. Montserrat Giró, el Sr. Jaume 
Barcons i el Sr. Pere García. 

Direcció gerencial
Núria Constans
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Direcció Mèdica
Enrique Avendaño

Direcció tecnologies
De la Informació

Domingo Barrabés

Unitat de Control de
Gestió

Judit Pedemonte

Direcció d’Infermeria
Lourdes Muné

Direcció de gestió de
Pacients

Miquel Montané

Direcció Econòmica
Josep Picó

Direcció de recursos
Humans

Joan Garcia

Direcció de Serveis
Generals

Anna Marrugat

Direcció de Planificació
X. Conill

Unitats i  Serveis
De Staff
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Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva
President: Albert Fernàndez

Comitè de direcció 
d’Atenció Primària de Salut

Comitè de direcció 
d’Atenció Sociosanitària i Social

Juntes facultatives dels Hospitals

Juntes d’infermeria dels Hospitals

Comissions de coordinació 
assistencialComissions i  Comitès de Qualitat

Comissions de coordinació  Assistencial – Serveis de suport i  de staff

Estabilitat en el comitè de 
direcció 
 
En aquest període hi ha hagut 
una estabilitat en l’equip de 
direcció. 
 
A destacar la jubilació parcial de 
la Sra. Anna Marrugat que 
manté les funcions 
estratègiques i de llarg termini 
de la direcció de projectes i 
serveis. 



2013 segueix sent un any difícil, amb esforços dels professionals 

La crisi econòmica es manté en el 
nostre país i en el nostre sector 
 
Tot i algun missatge optimista a finals 
d’any, el 2013 s’ha tornat a caracteritzar 
pel manteniment de la crisi econòmica 
en el nostre entorn. 
 
Les xifres d’atur general, els indicadors 
mantinguts de recessió econòmica, la 
pèrdua de poder adquisitiu general han 
tornat a ser els punts claus. 
 
En el nostre sector, hi ha hagut una 
nova disminució de tarifes i de 
contractació que en el cas de la 
Corporació ha representat una 
disminució important dels ingressos en 
el pressupost. 

No s’arriba a acord per un nou conveni del sector 
 
El mes de juliol s’acaba la vigència del conveni de la XHUP que regula les relacions 
laborals de la majoria d’organitzacions que presten serveis de salut de finançament 
públic. 
 
En més de dos anys de negociació, patronals i sindicats no han pogut arribar a acords per 
un nou marc regulatori. La conseqüència és que les organitzacions han de pactar les 
seves pròpies regles de relació.  

Negociacions entre empresa i treballadors. Esforç considerable per part dels treballadors 
 
S’arriba a un acord entre la direcció i l'assemblea de treballadors de Calella per renunciar a una part equivalent al 50% d’una paga 
doble l’any 2013 i 2014 i la renúncia al cobrament de l’assoliment de les DPO si no s’arriba a un equilibri entre despeses i ingressos. 
Aquest acord, en el que també hi participa posteriorment el comitè d’empresa de l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, el es clau per la 
sostenibilitat pressupostària de la Corporació en una situació de reducció d’ingressos i on la despesa de personal representa dos terços 
de la despesa. 
 
Aquest acord no és possible amb els comitès d’empresa de l’Hospital Comarcal de Blanes – ABS Lloret – Tossa i el comitè del Centre 
Sociosanitari de Lloret, aplicant-se les mateixes limitacions. 



Un hospital, dos edificis 

Increment de la qualitat, equitat i seguretat dels pacients: 
Reordenació dels serveis hospitalaris. 
 
A finals del mes d’octubre, desprès d’una curosa planificació, es procedeix a 
fer un pas més en el model d’atenció hospitalària en el territori. 
 
Amb la voluntat de garantir la sostenibilitat dels serveis en el territori i 
millorar l’expertesa professional, s’unifiquen els serveis de cirurgia general i 
els serveis de cirurgia ortopèdica i traumatologia dels hospitals de Sant 
Jaume de Calella i de l’Hospital Comarcal de Blanes. 
 
Així, els pacients que han de ser intervinguts i els que han de ser 
hospitalitzats per patologies subsidiàries de cirurgia general són tractats a 
l’Hospital de Calella i els que ho han de ser per patologies traumatològiques 
ho són a l’Hospital de Blanes. 
 
Es manté en els dos edificis tant l’atenció a les urgències com l’atenció en la 
visita ambulatòria dels especialistes. 
 
Amb aquesta redistribució de les activitats assistencials, s’espera 
aconseguir: 
 

• Un increment de la qualitat, de l’equitat i de la seguretat del 
pacient. 

• Una major expertesa dels professionals. 
• Una major població de referència que permet assegurar millor la 

permanència del servei en el territori. 
• El poder atendre més patologies en els nostres centres que fins 

ara havien de ser tractades en altres hospitals. 



Nous serveis i reordenacions en el territori 

Voluntat d’adaptació a les necessitats 
detectades i no detectades 
 
 
Es despleguen nous serveis de proximitat i 
noves maneres de treballar que han de 
possibilitar arribar millor a tots aquells 
ciutadans que ho necessiten. 
 
• Es desplega la Unitat Ambulatòria per 

l’estabilització del pacient crònic 
complexa, destinada a pacients amb 
patologies cròniques conegudes en el 
moment en que es descompensen. La 
UPCA consta d’un dispositiu a l’Hospital 
de Blanes i un altre a l’Hospital de Calella. 
 

• Juntament amb l’Institut Català de la 
Salut es despleguen les anomenades 
rutes assistencials, veritables guies 
d’actuació coordinada entre tots els 
nivells assistencials davant patologies 
prevalents (insuficiència cardíaca, 
malaltia respiratòria crònica, diabetis...). 
 

• S’amplia el servei d’hospitalització 
domiciliària que ara pot actuar a la Selva 
Marítima, vist els bons resultats obtinguts 
en el Maresme. 

Canvis en la distribució territorial i millor aprofitament dels 
espais:  Nous serveis de proximitat 
 
Es centralitza l’activitat d’Atenció Primària de Lloret de Mar en dos 
edificis: el CAP Centre i el CAP Francisco Benito (El Rieral): 
 
• Dos edificis pensats com a centres d’atenció primària on s’agrupen 

tots els serveis propis del nivell assistencial. 
 

Es replanteja la rehabilitació i la fisioteràpia ambulatòria, unificant el 
servei de medicina física i rehabilitadora sota una sola direcció per tot el 
territori, guanyant en homogeneïtat, protocolització i especialització. 
 
Fruit d’aquesta reorientació del servei, es crea el Centre de Rehabilitació 
de la Selva al barri de Fenals de Lloret. 



Organització de qualitat 

Acreditació dels hospitals de la Corporació 
 
L’any 2013 d’acord amb les indicacions del Departament de Salut, es realitza el 
procés d’auditoria externa per a l’acreditació dels hospitals de la Corporació. 
 
Tot i que una part important de l’avaluació i auditoria va destinada als serveis 
pròpiament hospitalaris, s’avalua una part important de l’organització i 
funcionament corporatiu i en especial tot el que fa referència a la planificació 
estratègica i els anomenats serveis corporatius. 
 
Els resultats de l’auditoria externa, pendent de confirmar pel propi 
Departament, han estat superiors al 95 punts d’un total de 100, millorant el 
resultat assolit a l’avaluació anterior feta el 2008. 

Comitès i comissions: treballem en la 
millora contínua 
 
La millora de la qualitat és i ha de ser un objectiu 
comú de l’organització i es fonamenta en la 
implicació i participació de cada un dels membres 
que la conformen. 
 
La qualitat i la millora s’estructuren en base als 
comitès i comissions. Si bé el treball de tots ells 
ha estat imprescindible, en aquesta memòria es 
vol destacar: 
 

• Ús segur del medicament, amb els sistemes 
de notificacions, registres i les notes de bon 
ús. 

• Comissió d’atenció al dol, pel suport donat a 
usuaris i professionals en situacions de 
pèrdua. 

• Comissió de patologia de la mama, per 
l’abordatge multidisciplinar. 



20 anys de l’Hospital Comarcal de Blanes 

Maig 1993 – maig 2013. 20 anys d’Hospital 
Comarcal de Blanes al servei de la 
ciutadania 
 
“... La veritat és que en aquests 20 anys em venen 
records de tota mena, dies de dur treball, dies de 
compartir males experiències viscudes tant 
professionals com personals, dies de frustracions 
però també dies de molta esperança, d’alegria i 
felicitat per reptes aconseguits…, i amb això em 
quedo i vull mirar endavant on veig un futur molt 
incert, però tinc el convenciment que amb 
aquesta gran família que som, lluitarem i de totes 
ens en sortirem…” 
 
“...Una feina que no hagués estat possible sense la 
implicació del valor més preuat de qualsevol 
institució: els seus professionals. A ells, sobretot a 
ells, hem de donar-los gràcies per aquests vint 
anys de dedicació i per haver fet de l’Hospital 
Comarcal de Blanes el centre que avui és...” 
 
“... Aquells joves que vam començar, ens hem anat 
fent grans, però la sort d’anar incorporant  altres 
nous i joves professionals,  fa mantenir l’esperit de 
millora i renovació. 
 
És un privilegi formar part d’ aquesta nostra gran 
història...” 
 



Arrelats en el territori, servint als ciutadans, cooperant amb la societat 

La Corporació forma part del Consell de Salut i serveis socials de 
Calella 
 
Juntament amb altres organismes de la Ciutat, la CSMS forma 
part d’aquest Consell  de participació i consulta que té com a 
objectiu promoure el debat, la reflexió i la coordinació al voltant 
de la Salut i els Serveis Socials. 

Els edificis de la Corporació: punt de 
trobada entre les associacions i el 
ciutadà 
 
Seguint una política de fa temps, els 
edificis de serveis assistencials de la 
Corporació han esdevingut un punt de 
trobada i d’informació per les 
associacions de pacients envers el 
ciutadà. 
 
Enguany a més han acollit, en el marc 
de les jornades de treball social, la 
primera mostra d’entitats i associacions 
de malalts del territori. 
 
Altres associacions han repetit 
l’experiència: Aldeas Infantiles SOS, 
Oncolliga, Associació de Pacients amb 
Transplantaments, Creu Roja... 

Programa “Apadrina un avi”: un exemple d’integració 
 
La voluntat de servei i de cooperació queden totalment demostrat en els 
diferents programes que s’impulsen en els diferents serveis. 
 
El programa “Apadrina un avi” del centre sociosanitari de Lloret de Mar 
assoleix l’objectiu de fer interactuar els més joves (alumnes d’instituts) amb 
els més grans (residents del centre). 



Millorem les infraestructures i els equips 

Adaptació a noves utilitats 
 
Les reordenacions de serveis tant en els 
edificis hospitalaris com els canvis d’usos 
en els centres de proximitat, requereixen 
obres de manteniment i reformes. 
 
L’any 2013 se n’han pogut afrontar 
algunes i se n’han programat per altres 
períodes. 
 
Cal destacar: 
 
• Centre de Rehabilitació ambulatòria 

de la Selva Marítima a Fenals (Lloret). 
• Plantes d’hospitalització a Blanes i 

Calella. 
• Adequació del Centre d’Atenció 

Primària Francisco Benito – El Rieral. 
• Unitat d’atenció al pacient crònic 

complexa tant a l’Hospital Comarcal 
de Blanes (Hospital de dia) com a 
l’Hospital Comarcal Sant Jaume de 
Calella. 

 

Reposició d’equips i instrumental 
 
Poder mantenir l’oferta de serveis representa també mantenir la oferta 
tecnològica dels equips i instrumental que la fan possible. 
 
L’any 2013 s’ha prioritzat la reposició de material de fibroendoscòpia 
per tal de poder mantenir l’activitat. 

Edificis i instal·lacions 
 
A l’edifici Sant Jaume de Calella s’ha 
retirat la zona enjardinada interior del 
CAP, aconseguint un espai diàfan per 
tal de realitzar determinades 
activitats col·lectives. 
 
 
 

A l’Hospital Comarcal de la Selva, cal destacar el canvi del sistema de 
distribució d’oxigen relacionat amb el canvi de model de 
subministrament que ha facilitat una major eficiència en la seva 
utilització i en els costos que se’n deriven. 



La Corporació en xifres: a qui ens devem ? 

Població territori 2011 2012 2013

Canet 22.103     22.253     22.259     

Calella 19.383     18.734     18.471     

Malgrat - Palaf 26.564     26.490     26.346     

Pineda - SS 29.468     29.205     29.191     

Tordera 16.030     16.301     16.663     

Blanes 40.888     40.041     39.676     

Lloret - T 41.489     40.866     40.656     

Total AM-SM 195.925  193.890  193.262  
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Resta d'ABS

Població de referència 
 
La Corporació de Salut té com a principal 
població de referència la resident a l’Alt 
Maresme i la Selva Marítima. 
 
Segons les dades del Servei Català de la 
Salut es tracta de poc més de 193.000 
ciutadans i representa una 0,4% menys 
que l’any 2012, confirmant-se la 
tendència a la baixa de tota Catalunya i 
dels anys anteriors. 
 
La disminució d’habitants, però, ha estat 
desigual d’acord amb les àrees bàsiques 
de salut. Les tres que gestiona 
directament la Corporació han presentat 
majors disminucions. 



La Corporació en xifres: l’atenció primària de salut 

ABS Lloret 
Tossa

ABS Malgrat 
Palafolls CAP Calella TOTAL

ABS Lloret 
Tossa

ABS Malgrat 
Palafolls CAP Calella TOTAL

96.596 85.563 54.030 236.189 91.432 82.252 51.940 225.624
19.686 15.641 11.806 47.133 17.647 16.111 11.003 44.761
81.307 51.124 36.521 168.952 81.426 52.261 38.996 172.683
10.779 9.679 5.174 25.632 9.254 10.013 5.327 24.594

3.038 4.873 2.891 10.802 3.172 4.917 3.002 11.091
894 470 324 1.688 834 566 378 1.778

212.300 167.350 110.746 490.396 203.765 166.120 110.646 480.531
80,2 40,3 28,5 149,0 81,8 53,0 29,5 164,3

29.308 10.152 2.389 41.849 29.824 9.734 2.341 41.899
8.954 6.934 757 16.645 8.208 6.831 880 15.919

38.262 17.086 3.146 58.494 38.032 16.565 3.221 57.818
1.254 1.072 1.177 3.503 1.201 1.070 1.272 3.543
5.690 4.682 3.947 14.319 6.225 4.857 3.838 14.920

476 321 153 950 732 188 204 1.124
7.420 6.075 5.277 18.772 8.158 6.115 5.314 19.587

257.982 190.511 119.169 567.662 249.955 188.800 119.181 557.936
24.757 8.806 18.344 51.907 31.409 11.442 18.324 61.175

Any 2012 Any 2013

     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

     Visites en consulta pediatria
     Visites en consulta infermeria adults

ATENCIÓ PRIMÀRIA
     Visites en consulta medicina de família

Atenció primària de salut: el professional de capçalera 
 
Es manté, durant l’any 2013, la tendència observada des de l’inici de la crisi econòmica de disminució de visites  als diferents 
professionals de l’Equip d’Atenció Primària, tant en activitat programada com en horari d’urgència. 
 
Les visites a domicili, gràcies a un millor desplegament i organització dels serveis, segueixen incrementant (4%). 
 
Hi ha un important increment de visites a la unitat de treball social (18%). 
 



La Corporació en xifres: l’atenció especialitzada hospitalària 

2011 2012 2013

Llits hospitalaris 208          208          202          

Altes hospitalàries 18.086     18.783     18.588     

Ocupació hospitalària 84,9% 85,1% 85,0%

Estada Mitjana 5,4          5,6          5,6          

Serveis hospitalaris eficients que donen una bona resposta als ciutadans 
 
L’aposta envers les alternatives a l’internament ha permès als serveis hospitalaris de la Corporació augmentar l’eficiència per seguir 
donant la resposta adequada a les necessitats que la població presenta. 
 
Es manté la potenciació de l’activitat ambulatòria per sobre la d’internament, el que permet augmentar els procediments 
quirúrgics. 

2011 2012 2013

Altes CMA 4.194 5.061 5.064

% CMA sobre Int 53,7% 58,2% 58,1%

Hospitalització a domicil i 320 402 402

H. de dia (sessions) 2.595 2.625 2.525

H. de dia (tractaments) 2.682 3.473 3.575

Cirurgia menor ambulatòria 10.921 10.786 12.697

2011 2012 2013

Intervencions quirúrgiques 10.834       11.640       11.875       
Intervencions majors 7.806         8.700         8.719         
Intervencions majors sense ingrés (CMA) 4.129         4.986         5.032         
% CMA sobre intervencions majors 52,9% 57,3% 57,7%
Altes quirúrgiques respecte al total 50,8% 62,0% 63,9%

2011 2012 2013

Primeres visites 72.810       73.107       73.923       
Visites successives 156.334     160.739     163.544     

Index de reiteració 2,15            2,20            2,20            
Visites programades no realitzades 14,4% 13,2% 13,6%

Intervencions ambulatòries a Consultes 7.942         7.897         9.577         



La Corporació en xifres: l’activitat urgent 
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L’activitat urgent en els nostres centres: estabilització i 
millora 
 
La reordenació de l’activitat urgent que es realitzava en els centres 
d’atenció primària (que s’ha reduït), no ha suposat un increment de 
l’activitat en els serveis d’urgències dels hospitals. De fet, també ha 
disminuït lleugerament.  
 
L’increment de les urgències de més de 4 hores d’estada al servei 
apunta a una major complexitat de les urgències. El decrement dels 
pacients que tornen a urgències desprès de 72 hores d’haver estat 
donats d’alta denota una major capacitat de resolució.  

UCIES: Urgències 
APS: Atenció Primària de Salut 



La Corporació en xifres: atenció sociosanitària i a la dependència 

Sociosanitari 2010 2011 2012 2013

Places 179 182 163 163

Ocupació 92% 88% 87% 90%

Pacients atesos 903 946 925 875

Atenció a la dependència 2010 2011 2012 2013

Places 105 105 105 105

Ocupació 99% 100% 97% 96%

Residents 146 128 132 131

L’activitat sociosanitària d’internament 
 
Les restriccions en la contractació d’activitat per 
part del Servei Català de la Salut, ha provocat la 
necessitat d’ajustar el nombre de places de llarga 
estada i de convalescència que oferta la 
Corporació en els tres dispositius sociosanitaris 
(CSS de Calella, Hospital Asil Sant Jaume de 
Blanes i CSS de Lloret de Mar). 
 
Així, s’adapta l’oferta a la demanda que en fa el 
principal client i s’ajusten les necessitats de 
recursos que s’han de desplegar, tot i que es 
recupera una ocupació alta. L’activitat residencial d’atenció a la dependència 

 
L'alentiment de l’aplicació de la Llei de la 
dependència comporta una disminució dels 
ingressos econòmics d’una franja important de 
ciutadans potencialment usuaris de les 
residències assistides que es demostra amb una 
dificultat creixent per tal d’assolir ocupacions 
òptimes i una disminució de la llista d’espera per 
l’accés a aquest tipus de places.  



La Corporació en xifres: professionals preparats i formats 

Assistencials Titulats de 
Grau Superior

Assistencials Titulats de 
Grau Mig

Tècnics

Auxiliars d'Infermeria

Porta-lliteres

Administració

Categories 2011 2012 2013

Assistencials Titulats de Grau Superior 317,87 321,77 329,19

Assistencials Titulats de Grau Mig 443,58 452,36 455,37

Tècnics 60,47 55,88 53,52

Auxiliars d'Infermeria 321,53 320,70 320,58

Porta-lliteres 31,16 30,72 32,93

Administració 199,95 197,30 194,44

Oficis 8,03 9,05 9,06

Total general 1.382,60    1.387,77    1.395,09    

Professionals 
 
Per tal de poder donar resposta a les necessitats de salut i serveis de 
la població, es disposa de prop de 1.800 professionals contractats 
que representen prop de 1.400 persones equivalents a jornada 
complerta (més del 80% directament assistencials o amb relació amb 
els ciutadans). 
 
L’absentisme segueix disminuint respecte a anys anteriors. 
 
I per tal de millorar en qualitat  i expertesa, aquests professionals 
han participat en 104 accions formatives que s’han estructurat en 
153 cursos durant l’any 2013. 

Composició de la plantilla de la CSMS  

2011 2012 2013

Index d'absentisme 6,0                  5,7                  5,7                  
Total d'hores d'absència 154.641        144.519        144.572        
Equivalència persones a jornada complerta 95,45             89,20             89,24             

S'han exclòs les absències vinculades a maternitat

2011 2012 2013
%               

2013/2012

Número d'accions formatives 54 95 104 8,65%

Número de Convocatòries 149 137 153 10,46%

Hores de formació 1.153 984 914 -7,66%

Número d'assistents 3.182 2.344 2.984 21,45%



La Corporació en xifres: ingressos econòmics  

Un any de disminució en els ingressos 
 
La situació econòmica restrictiva  general ha tingut la seva repercussió en els preus i tarifes que la Corporació 
rep per l’activitat que realitza. 
 
La davallada de tarifes i de contractació del Servei Català de la Salut (pràcticament un 90% dels ingressos 
econòmics) ha vingut acompanyada d’una disminució en els ingressos per mutualitats i pacients privats 
sense poder ser compensat per la facturació a altres entitats. 
 

2011 2012 Variació 
2012/2011

2013 Variació 
2013/2012

Ingressos Servei Català de la Salut 85.175.580 83.035.421 -2,5% 78.486.223 -5,5%

Ingressos altres entitats 2.287.034 3.084.076 34,9% 3.122.320 1,2%

Ingressos mútues i  privats 5.540.713 5.493.480 -0,9% 5.432.607 -1,1%

Ingressos assistencials 92.969.261 91.612.977 -1,5% 87.041.150 -5,0%

Ingressos no assistencials 856.404 1.058.204 23,6% 971.031 -8,2%

Total d'ingressos 93.825.665 92.671.181 -1,2% 88.012.181 -5,0%



La Corporació en xifres: despeses de funcionament 

Mesures de contenció de la despesa 
 
Les mesures realitzades durant l’any 2013 han permès una contenció en les despeses. Els pactes als que es va arribar 
amb la representació dels treballadors a Calella juntament amb una reducció important dels consums i el millor 
comportament de la despesa financera són els principals punts que han possibilitat la disminució. 
 
Hi ha, però, un increment en els serveis realitzats per altres empreses produït per l’increment d’activitat (proves 
diagnòstiques externes) i en els serveis externs pels increments de tarifes en els subministraments (electricitat i gas). 
 
L’amortització s’ha reduït encara més que en anys anteriors per poder aconseguir un resultat equilibrat. 

2011 2012 Variació 
2012/2011

2013 Variació 
2013/2012

Consums 12.616.297 12.601.372 -0,1% 11.675.507 -7,3%

Serveis realitzats per altres empreses 11.654.451 11.622.179 -0,3% 12.007.068 3,3%

Serveis Externs 5.138.246 5.085.974 -1,0% 5.199.306 2,2%

Tributs -1.854 36.557 -21.358

Personal 62.408.313 60.792.032 -2,6% 57.370.702 -5,6%

Despeses Financeres 819.327 880.332 7,4% 742.847 -15,6%

Amortització 797.898 1.485.676 86,2% 872.140 -41,3%

Excepcionals 392.640 167.059 -57,5% 165.969 -0,7%

Total Despeses 93.825.318 92.671.181 -1,2% 88.012.181 -5,0%



La Corporació en xifres: resultats econòmics equilibrats 

Resultat equilibrat amb matisos  
 
Tot i la disminució en els ingressos, les mesures de 
contenció de les despeses han possibilitat un resultat en el 
compte d’explotació equilibrat en un context de disminució 
d’ingressos. 
 
Part de l’equilibri en els resultats es sustenta en una pèrdua 
de poder adquisitiu per part dels treballadors.   
 
La resta de l’equilibri s’ha assolit amortitzant els actius per 
sota del que s’hauria de fer, el que implica una certa 
descapitalització de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva que no pot portar a terme la reposició d’actius i les 
inversions desitjables.  

Resultats 2011 2012 Variació 
2012/2011

2013 Variació 
2013/2012

Total d'ingressos 93.825.665 92.671.181 -1,2% 88.012.181 -5,0%

Total de despeses 93.825.318 92.671.181 -1,2% 88.012.181 -5,0%
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