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El difícil escenari econòmic ha condicionat un important ajust pressu-

postari al voltant dels 3 milions d’euros, un 10% a la baixa respecte 

al pressupost de tancament de l’exercici 2010, dels quals 2 milions 

i escaig, mitjançant davallada directa de tarifes, fins a posar-nos en 

nivells absolutament competitius respecte del sector privat, i la resta 

fins a gairebé un milió addicional amb una baixada d’activitat basa-

da amb un més acurat del control de la demanda i sobretot sense  

impacte assistencial.

Aquest important ajustament pressupostari a la baixa ens ha obligat 

com a empresa a dissenyar i aplicar un pla de contingència que ha 

inclòs importants mesures d’estalvi tant de capítol primer com de  

capítol segon, fet que ens ha permès un tancament de l’exercici  

pressupostari amb números positius.

Malgrat totes aquestes mesures s’ha continuat mantenint els nivells 

de qualitat assistencial, l’acreditació de noves unitats amb la certifica-

ció ISO, el pla de renovació d’equipaments iniciats a la fi del 2010 i la 

incorporació d’un darrer esforç inversor la instal·lació a l’Hospital de 

la Vall d’Hebron d’una unitat PET-TC que esdevindrà el segon equi-

pament d’aquestes característiques en el si de l’ICS. Així mateix hem 

continuat amb les nostres línies de recerca i formació, que formen 

part del nostre ADN com a empresa pública.

Finalment destacar que el dia 1 de maig del 2011 vam celebrar el 

nostre vintè aniversari des de la posada en marxa de la nostre empre-

sa, i que recentment el proppassat 22 de març amb la presència de 

l’Honorable Conseller de Salut, Dr. Boi Ruiz, i el president del nostre 

Consell d’Administració, Sr. Josep Prat, vam celebrar un acte com-

memoratiu a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona, que va 

comptar amb la presència de més de 200 professionals del nostre 

sector, i en aquesta memòria fem un breu resum de les ponències 

que s’hi van presentar.
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Al llarg del  2011 es van complir 20 anys des de la creació de l’IDI com a 

empresa pública, celebrant-se una jornada commemorativa a l’Acadèmia de 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Va ser inaugurada 

pel Conseller de Salut amb una assistència aproximada d’unes 200 persones, 

majoritàriament de l’àmbit del diagnòstic per la imatge. 

Es va iniciar aquesta jornada fent un repàs de la institució des dels seus inicis 

fins a l’actualitat, tot explicant el seu creixement i evolució al llarg de les se-

ves dues dècades d’existència. Seguidament, i per part dels diferents centres, 

es va fer una presentació de l’activitat assistencial, de recerca, de participació 

en congressos, cursos i publicacions nacionals i internacionals més represen-

tativa i produïda per les dues especialitats, la  radiologia i la medicina nuclear 

i de les diferents àrees diagnòstiques que conformen el nostre Institut. 

A la segona part el centre de Girona va mostrar  l’organització d’aquella 

unitat com a model d’integració dels  serveis de diagnòstic per la imatge 

utilitzant tots els recursos  disponibles materials i humans tant de l’Institut 

Català de la Salut com del nostre Institut.

Posteriorment es va realitzar una intervenció tot centrant-se en la evolució 

de l’IDI cap a una empresa tranversal i integradora de tots els  recursos en 

diagnòstic per la imatge tant del nostre Institut com del Institut Català de la 

Salut, tot aprofitant la gran riquesa que tant en coneixement com en expertesa 

acumulen ambdues institucions. 

Així la visió del nou IDI es defineix com un model transversal, integrador, 

expert, sostenible, eficient i de qualitat per oferir el millor servei al ciutadà.  

Les característiques del nou IDI seran: 

•   Model aglutinador de les dues  especialitats: MN i Radiologia. 

•   Integrador del diagnòstic per la imatge amb altres especialitats mèdiques  
 i quirúrgiques.

•   Col·laborador i participatiu amb el diagnòstic per la imatge de l’atenció   
 primària.

•   El diagnòstic per la imatge no ha de ser únicament un producte inter-  
 medi, sinó que també és un producte finalista en tant que                      
 intervencionista i terapèutic.

•   Ha de ser sostenible econòmicament i ha de trobar l’equilibri entre alta      
 especialització d’alt cost i les exploracions «lleugeres».

•   Presència activa del radiòleg en la indicació de les proves diagnòstiques   

 més adequades. 

A   N   Y   S 20è aniversari de l’IDI 
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•   Coneixement subespecialitzat referent a Catalunya.

•   Potenciació de l’ús de la teleradiologia.

Aquest projecte s’haurà de sostenir sobre dos pilars bàsics per al seu   

correcte desenvolupament:

•   Els sistemes d’informació.

•   El pla de qualitat. 

Els sistemes d’informació ens han de permetre objectivar la tasca assistencial 

i definir la complexitat, que sempre defensem, enfront de la competèn-

cia concertada, el coneixement de les especialitats demandants, les llistes 

d’espera, i la complexitat de la dependència d’infermeria.

La qualitat ha estat incorporada progressivament a l’organització amb la 

certificació ISO 9001 de les unitats IDI des del 2008, i cal acabar de certificar-

les totes i anar avançant en la línia d’afegir-hi  els estàndards de qualitat per 

entitats especialitzades i col·legis professionals: 

•  European Society of Radiology Guidelines (2011)

•  American College of Radiology Guidelines and Technical Standards (2010) 

•  Royal College of Radiologists Standards (2008)

La jornada va permetre fer una reflexió sobre la nostra organització i va  

servir també per fer que aquest projecte d’un nou IDI sigui un projecte més 

participatiu i que totes les persones es sentissin implicades en el nou repte 

que se’ns presenta de manera engrescadora per a tots els professionals,    

facilitant la comunicació i esvaint els possibles dubtes que desperta qualsevol 

novetat organitzativa important com és ara el nostre cas.

D’altra banda, va afavorir el sentiment de pertinença a l’empresa, que facili-

tarà l’adequació als nous projectes, mantenint el lideratge en diagnòstic per 

la imatge, i el seu servei excel·lent i amb un alt nivell de qualitat.
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 Aquest recull comprèn les disposicions que han permès la creació de l’empresa i que  
en regulen el funcionament.

• Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (modificada parcial-
ment per la Llei 11/1995, de 29 de setembre).

•  Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

•  Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/ 1985, de 20 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana.

•  Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la  
Llei de finances públiques de Catalunya.

•  Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

•  Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

•  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques.

•  Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de  
la Llei de contractes del sector públic.

•  Acord del Consell Executiu de la Generalitat de 21-12-90. Resolució de 22-01-91 de 
creació i publicació dels estatuts de l’empresa pública Centre de Ressonància Magnètica 
de la Ciutat Sanitària i Universitària Vall d’Hebron.

•  Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-91. Resolució de 20-01-92 de modifica-
ció de precepte estatutari.

•  Acord del Govern de la Generalitat de 24-11-92. Resolució de 17-02-93 de modifica-
ció de la denominació i dels estatuts del Centre de Ressonància Magnètica de la Ciutat 
Sanitària Vall d’Hebron, que passa a denominar-se Institut de Diagnòstic per la Imatge.

•  Acord del Govern de la Generalitat de 24-12-2001. Resolució de 08-01-2002, per la 
qual es modifiquen parcialment els estatuts de l’empresa pública Institut de Diagnòstic 
per la Imatge.

•  Acord del Govern de la Generalitat de 01-06-2010, pel qual s’adopten mesures en 
matèria de despeses de funcionament, transferències, inversions i millora de l’eficiència 
en l’àmbit del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

•  Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar 
l’activitat administrativa (DOGC 30/12/2011) on s’estableix a l’article 143, la derogació 
de la disposició addicional 5a del Decret Llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racio-
nalització i simplificació, on s’establia que l’empresa pública Institut de Diagnòstic per la 
Imatge havia d’iniciar un procés d’integració amb l’Institut Català de la Salut.

•  Gestió, administració i execució dels serveis de diagnòstic d’alta tecnologia mitjançant 
la utilització de diverses tècniques de diagnòstic per la imatge i de medicina nuclear.

•  Prestar assistència als ciutadans mitjançant la utilització de tècniques de diagnòstic per la 
imatge i de medicina nuclear.

•  Desenvolupar programes de recerca i col·laborar amb la universitat i altres institucions 
competents en matèria de docència i investigació.

•  Col·laborar amb les administracions públiques amb competència sanitària en l’elaboració 
d’estudis relacionats amb la tecnologia per la imatge.

•  Desenvolupar totes les actuacions que siguin necessàries per al compliment dels seus 
objectius i de les seves funcions.

Marc legal

Regulació 
general

Regulació 
específica

Missió

Objectius

Girona

Badalona

Vall d’Hebron

Tarragona

Tortosa

LLeida

Bellvitge

RM

TC

GC

ANGIO

DENSITO

PET

ECO
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President Josep Prat Doménech (des de 13-09-2011)

 Enric Argelagués Vidal (fins a 13-09-2011)

Vicepresident Josep M. Padrosa Macias (des de 13-09-2011)

Conseller delegat Joan Berenguer Maimó (fins a 26-04-2011)

Vocals Caridad Almazán Sáez

 Enric Agustí Fabre (des de 13-09-2011)

 Jaume Benavent Areu (des de 26-04-2011)

 Candela Calle Rodríguez (des de 13-09-2011)

 Santiago Cardona Mestre (des de 13-09-2011)

 Joaquim Casanovas Lax (des de 13-09-2011)

 Xavier Corbella Virós (des de 26-04-2011)

 Asunción Hernández Roche (des de 13-09-2011)

 Marta Aymerich Martínez (fins a 26-04-2011)

 Joan Berenguer Maimó (des de 26-04-2011 fins a 13-09-2011)

 José Luis de Sancho Martín (fins a 13-09-2011)

 Montserrat Figuerola Batista (fins a 26-04-2011)

 Julio García Prieto (des de 26-04-2011 fins a 13-09-2011)

 M. Dolors González Cuyás (fins a 13-09-2011)

 Joan Guanyabens Calvet (fins a 13-09-2011)

 Francesc Xavier Lucaya Layret  (fins a 13-09-2011)

 Santiago Marimon Suñol (fins a 26-04-2011)

Secretària Adriana Castillo Buil

Gerent  Carles Casabayó Queraltó

Directora de gestió assistencial Núria Serra Tauler

Director econòmicoadministratiu Joan Antoni Ara Álvarez

Director de recursos humans Carles Hernández Barceló

Adjunta a gerència per afers professionals Pilar Junyent Pares (fins a 15-06-2011)

RM / TC Bellvitge  Carles Aguilera Grijalvo

MN Lleida  Teresa Canela Coll

MN Girona  Pere Galofré Mora (fins a 11-05-2011)

MN Girona  Antoni Rubió Rodríguez (des de 12-05-2011)

PET Bellvitge  Cristina Gámez Cenzano

RM / TC Lleida  M. Isabel Gil García

RM Tortosa  M. José Loriente Martín

RM / TC Girona  Salvador Pedraza Gutiérrez

RM Vall d’Hebron  Àlex Rovira Cañellas

RM Badalona  M. Carmen Sánchez Torres

Tarragona  Amadeu Saurí Conejero

Estructura administrativa

Equip directiu

Consell d’Administració

Responsables            
assistencials de          
les unitats IDI

Organigrama
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Activitat docent

Per les diferents unitats de l’Institut s’han format 66 metges residents dels 

departaments de radiologia i 24 metges residents de diferents especialitats 

dels hospitals universitaris amb els quals els centres estan relacionats.

Especialment intensa ha estat la formació de tècnics especialistes en radio-

logia, així, l’Institut ha continuat el conveni entre l’escola de formació de 

tècnics especialistes en radiologia de l’Escola Bonanova, de manera que el 

personal de l’Institut a dut a terme tasques docents en aquesta escola i part 

de les pràctiques dels estudiants (11 alumnes), tant d’RM com de TC, es fan 

als centres de Vall d’Hebron, Bellvitge i Badalona. Altres escoles de tècnics 

que també han fet pràctiques als nostres centres són: Roger de Llúria 

 (1 alumne), Cal·lípolis (4 alumnes). Així mateix de l’Escola Gimbernat de 

diplomats en infermeria han fet pràctiques (3 alumnes).

S’ha de destacar també la consolidació de l’Escola de Tècnics en Diagnòstic 

per la Imatge de Girona, amb la realització de la docència dels dos anys del 

programa docent, sota la direcció del Dr. Pedraza com a cap del departa-

ment i de la Sra. Carme Sala com a coordinadora d’estudis, i la gran partici-

pació docent de la resta del personal IDI Girona, així com part de les pràcti-

ques dels estudiants, que aquest any han estat 17 estudiants que les han  

fet al centre, tant d’RM, TC i MN.

Aquest any s’ha organitzat el 1r i 2n curs de l’ECNR 2011. European  

Course of Diagnostic and Intervencional Neuroradiology. El Dr. Àlex Rovira 

n’ha estat el director, i s’han celebrat a Roma, del 25 al 29 de març i a  

Tarragona, del 28 d’octubre a l’1 de novembre.

Activitat de recerca

L’activitat de recerca ha continuat les línies de treball en imatge assistencial, 

espectroscòpia i tractament d’imatge, tal com s’explica en les publicacions 

dels diferent centres. Sempre que ha estat possible, les fons de subvenció 

han estat externes. En especial, s’ha col·laborat en 49 assaigs clínics.

En el marc del conveni de col·laboració entre el Laboratori de Gràfics i Imat-

ge de l’Institut d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona i l’IDI, 

la nostra empresa ha tingut dos col·laboradors que han desenvolupat noves 

funcionalitats de la plataforma de visualització i processament de dades 

mèdiques Starviewer.

Cal destacar aquest any 2011 els premis atorgats als centres de Girona i Bellvitge:

• Premi Europeo de Investigació “Founders Award for Diagnostic Neurora-

diology 2011”, European Society of Neuroradiology (ESNR). Josep Puig per 

la recerca en Utilitat de DTI en l’infart cerebral.

Activitat

Ressonància magnètica

Si l’any 2010 el nombre total d’exploracions va ser de 75.171, durant el 

2011 s’han realitzat un total de 71.058 proves, fet que representa una 

disminució d’un 5,47% d’activitat i dóna una mitjana de 5.922 exploracions 

mensuals.

Tomografia computada

L’any 2010 el nombre total d’exploracions de TC va ser de 115.879, durant 

el 2011 se n’han dut a terme un total de 105.968, xifra que suposa un 

8,55% de decrement. La mitjana mensual és de 8.831 exploracions. S’ha 

de tenir en compte que a l’any 2011 s’ha eliminat la facturació del TC de 

Viladecans.

Radiologia vascular i intervencionista

La radiologia vascular i intervencionista ha continuat les línies diagnòstiques 

i terapèutiques. Si l’any 2010 el nombre total d’exploracions fou de 2.866, 

durant l’any 2011 se n’han realitzat un total de 2.675, el decrement és del 

6,66% i la mitjana, de 223 exploracions.

Medicina nuclear

Aquest any s’han dut a terme 8.990 d’exploracions de medicina nuclear i 

l’any 2010 fou de 11.548 proves. Aquest any no s’ha facturat MN Tarrago-

na. La mitjana mensual ha estat de 749 exploracions.

Tomografia per Emissió de Positrons

L’activitat de PET ha estat de 4.188 exploracions, enfront de les 4.383 de 

l’any 2010, xifra que suposa -4,45% d’activitat i una mitjana mensual de 

349 exploracions.

Densitometria

L’activitat de densitometria òssia ha estat de 3.540 exploracions, en compa-

ració de les 4.520 de l’any 2010, fet que suposa un decrement del 21,68%  

i una mitjana de 295 exploracions mensuals.

Ecografia

S’ha incrementat un 12,17% respecte a l’any anterior, que es van fer 4.561 

exploracions, enfront de les 5.116 exploracions l’any 2011. La mitjana ha 

estat de 426 exploracions mensuals.

Activitat de l’IDI
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Evolució històrica

En el gràfic s’indica l’evolució 

històrica global des de l’inici 

de l’activitat en totes les línies 

de l’IDI expressada en nombre 

d’exploracions anuals.

105.968  TC

71.058  RM

8.990  MN

5.116  ECO

4.188  PET

3.540  DMO

2.675  ANGIO
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• Premi Anual de la SENR 2011, que es concedeix al millor treball  científic 

en el camp de la neuroradiologia publicat en la revista AJNR del mes de 

gener del 2011 (AJNR Am J Neuroradiol. 2011; 32:74-80), per l’article: 

“Proton MR Spectroscopy provides relevant prognostic information in high-

grade astrocytomas”de Carles Majós. El lliurament del premi es va fer a la 

XL Reunió Anual SENR 2011, que es va celebrar a Bilbao entre els dies 20 i 

22 d’octubre.

Qualitat

El mes de maig, la Unitat de Medicina Nuclear del centre IDI-Girona, a rebut 

l’acreditació europea de qualitat, que atorga la Unió Europea de Metges  

Especialistes (UEMS) i l’European Board of Nuclear Medicine (EBNM),  

convertint-se en el primer centre públic de medicina nuclear de l’estat  

espanyol a rebre aquest reconeixement.

Així mateix l’IDI ha continuat amb la certificació de la Norma ISO 9001 
dels centres:

• Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

• Unitat de Tomografia Computada i de Ressonància Magnètica  
de l’Hospital Duran i Reynals i la Unitat de Ressonància Magnètica de  
l’Hospital Universitari de Bellvitge

• Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta     
de Girona

• Unitat de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Arnau                   
de Vilanova de Lleida

• Unitat PET de l’Hospital Universitari de Bellvitge

• Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari                 
Joan XXIII de Tarragona

Estan en procés per assolir la certificació els centres següents:

• Unitat de Ressonància Magnètica i de Tomografia Computada  
 de l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona

• Unitat de Ressonància Magnètica i de Tomografia Computada  
 de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

• Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Universitari Germans  
 Trias i Pujol de Badalona

• Unitat de Tomografia Computada de l’Hospital de Traumatologia  
 de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron

• Unitat de Tomografia Computada i de Angioradiologia de l’Hospital  
 Universitari Vall d’Hebron

• Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Verge de la Cinta            
 de Tortosa

Sistemes d’informació

Durant el 2011, es poden destacar algunes actuacions:

• Creació del quadre de comandament per tal de donar informació i 

indicadors amb criteris unificats a totes les unitats. Alhora permetrà a la 

direcció comparar les unitats per a detectar les possibles millores i analit-

zar els resultats de les seves decisions.

• Digitalització de les nòmines i els certificats de l’IRPF publicant-los a la   

intranet. A partir d’ara cada persona que hagi treballat a l’empresa pot   

consultar l’històric de les seves nòmines a través de la intranet.

• Creació del portal d’idees seguint amb les propostes del pla d’igualtat.

• A l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i a l’Hospital Joan XXIII de  

Tarragona, hem integrat les nostres unitats de radiologia a la infraes-

tructura informàtica de l’hospital. La finalitat d’aquesta integració és 

l’homogeneïtzació dels serveis que poden fer ús els nostres professionals, 

podent així portar projectes conjunts amb els respectius departaments 

d’informàtica.

• Implantació del Serinet, programa de radiofarmàcia de l’IDI, a la unitat de 

MN de Vall d’Hebron.

• Implantació del visor de diagnòstic Starviewer, fruit de la col·laboració de 

l’IDI amb la UDG al territori de Tarragona.

• S’ha fet un esforç especial per intentar renovar una important part del 

parc d’estacions de treball, aconseguint així que el 90% d’estacions 

siguin d’última generació.
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Informe econòmic

Evolució de la xifra de negoci

L’import net de la xifra de negocis ha disminuït un 13,1% respecte de l’any 

anterior. Aquesta disminució es correspon amb la disminució de les tarifes 

(prova PET i a prop de 11 mesos del complement de malalt ingressat), a la 

regularització de l’activitat realitzada al TC de Viladecans i al TC de l’Hospital 

Joan XXIII, la qual s’ha facturat dins dels “Altres ingressos d’explotació”, 

a la pèrdua d’activitat motivada per la substitució dels equips d’RM i TC 

a l’Hospital Vall d’Hebron i el tancament de la sala d’angioradiologia per 

obres; i per últim per la demanada no satisfeta, bé per falta d’oferta a la 

demanda de proves de l’Atenció Primària o per la disminució de la demanda 

d’exploracions de PET.

També cal significar que la demanda d’exploracions per part dels altres 

clients no ICS ha estat per sota de la de l’any anterior.

La facturació realitzada al CatSalut correspon a l’activitat de tractament 

de l’hipertiroïdisme realitzat a la unitat de medicina nuclear de Lleida i a 

la signatura de la clàusula addicional quarta corresponent a la realització 

d’exploracions de ressonància magnètica per a l’Hospital Verge de la  

Cinta de Tortosa.

Evolució de l’activitat

Pels fets exposats a l’apartat anterior l’activitat global de l’empresa ha dismi-

nuït un 9,0%. L’activitat facturada a l’Institut Català de la Salut ha estat de 

177.300 exploracions, la qual cosa representa un 88,0% de l’activitat total.

Inversions realitzades

El total de les inversions executades en el pressupost ha estat de 

2.090.542,62 euros.

La nova acció de Vall d’Hebron es correspon amb les obres d’adequació per 

la instal.lació d’un equip de tomografia per emissió de positrons (TEP).

Del total de l’import de les inversions, 1.408.826,65 euros  corresponen a 

amortitzacions de capital de l’equipament adquirit amb contracte d’arren-

dament financer.

El detall per centres és el següent:

186.157,03

636.853,99

120.728,33

116.587,92

285.012,97

46.942,08

270.881,64

166.836,09

10.185,64

1.840.185,69

Continuïtat 

250.356,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250.356,93

Nova acció

436.513,96

636.853,99

120.728,33

116.587,92

285.012,97

46.942,08

270.881,64

166.836,09

10.185,64

2.090.542,62

Total 

Vall d’Hebron

Bellvitge

Viladecans

Lleida

Tarragona

Girona

Badalona

Tortosa

Serveis Centrals

     TOTAL

Centre

2011

 

28.927.128,75

-5.778.685,81

1.382.669,59

-16.714.212,42

-4.534.923,08

-3.090.117,47

854.881,06

-1.375,68

1.045.364,94

1.676,05

-208.560,66

-206.884,61

838.480,33

        

Operacions continuades

Import net de la xifra de negocis

Aprovisionaments

Altres ingressos d'explotació

Despeses de personal

Altres despeses d'explotació

Dotacions amortitzacions d'immobilitzat

Imputació de subvencions i donacions

Deteriorament i resultat venda d'immobilitzat

Resultat d'explotació

Ingressos �nancers

Despeses �nanceres

Resultat �nancer

Resultat de l'exercici

Compte de pèrdues i guanys2011

30.913.588,14

17.366.112,76

13.547.475,38

Balanç

Actiu

Actiu no corrent

Actiu corrent

Patrimoni net i passiu

Patrimoni net

Passiu no corrent

Passiu corrent

30.913.588,14

19.236.790,68

4.047.083,02 

7.629.714,44

Vall d'Hebron

Bellvitge

Lleida

Tarragona

Badalona

Girona

Tortosa

   TOTAL

RM

22.552

11.629

8.751

7.542

8.255

8.841

3.488

71.058

TC

60.606

8.384

10.486

5.504

-

20.988

-

105.968

ANGIO

2.675

-

-

-

-

-

-

2.675

MN

-

-

4.045

-

1.251

3.694

-

8.990

PET

-

4.188

-

-

-

-

-

4.188

DENSITO

-

-

-

1.923

-

1.617

-

3.540

ECO

-

-

-

5.116

-

-

-

5.116        

2011. 
Exploracions 

facturades 

201.535
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Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones

Continuat amb el compromís d‘establiment i desenvolupament de políti-

ques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones, 

l’Institut de Diagnòstic per la Imatge durant el mes de juliol es va crear el 

“Portal d’Idees” integrat dins de la intranet de la pàgina web.

La finalitat és crear un espai de debat sobre els assoliments i els reptes que 

tenim a hores d’ara i els que ens proposem per al futur en matèria de conci-

liació, apropant-nos, per això a la nostra realitat, tenint en compte l’opinió i 

l’experiència de tots els treballadors i treballadores.

Seguidament, el dia 30 de setembre es va presentar davant del Departament 

d’Empresa i Relacions Laborals, la memòria final del Pla d’Igualtat correspo-

nent a l’últim tram de la convocatòria per a la concessió de subvencions des-

tinades a la promoció de la figura de l’Agent per a la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes a les empreses de 100 o més persones treballadores. 

Per part del Comitè de Direcció durant el mes de desembre es van aprovar 

tres accions de millora recollides en el Pla d’Igualtat:

•  Protocol de llenguatge no sexista ni discriminatori.

•  Guia de preguntes freqüents relacionades amb la maternitat i la  
    conciliació del treball i la família.

•  Revisió i modificació de la documentació de Recursos Humans amb  
    perspectiva de gènere.

Sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament 
professional 

Formació

Dins de l’àmbit de la formació Interna gestionada des de la Direcció de  

Recursos Humans, es va continuar realitzant les accions formatives previstes 

en el Pla de Formació, sobre les línies d’actuació següents:

En total han estat 18 seminaris en les unitats i van participar-hi un total de  

271 treballadors de tots els grups professionals.

Comunicació

Durant el mes de gener la nova pàgina web de l’IDI (www.idi.catsalut.cat)  
va ser operativa, consolidant un vell objectiu de la Direcció de Recursos  
Humans, de modernitzar a través de la digitalització el lliurament de  
documents als seu professionals. En relació a la documentació d’interès 
per als professionals es podrà trobar informació en relació al Pla d’acollida, 
Pla pensions, Pla Igualtat, Convocatòries, SIPDP i tots aquells temes que es 
considerin importants.

A més a més, es va crear una pestanya anomenada “portal del professional” 
on es visualitzarà la DPO, el full de salari i certificat d’impost de les rendes de 
les persones físiques, de cada un dels professionals.

Durant el mes d’abril es publica l’I-difusió en relació per comunicar a tota 
l’organització la possibilitat de descarregar de l’Àrea dels Treballadors els 

certificats de retencions i ingressos a compte de l’impost sobre la renda de 

les persones físiques.

Recursos humans

Accions formatives

Mobilització de pacients (2 h)

Emergències mèdiques (2 h)

Gestió de l’estrès (8 h)

Prevenció de riscos laborals (53 h)

    Total

Nre.
accions

2

5

10

1

18

Nre.
participants

15

115

137

4

271

Facultatius

Diplomats en infermeria

Tècnics en radiodiagnòstic

Titulats grau superior

Titulats grau mitjà

Administratius

Assistents

   Total

Participants

50

58

50

2

1

69

41

271

Dones

31

46

29

0

1

60

5

172

Homes

19

12

21

2

0

9

36

99

Grups

AS-TGS
Facultatius 
40

AS-TGM 
Diplomat d’Inf. 
21

PAS-TFPT 
Funció adm. 19

AS-TFPT 
Tècnic espec. 20

PAS-TGS 
Titulat grau sup. 1

PAS-TGM 
Titulat grau mitjà 5

PAS-TFPT 
Funció o�cis i SD  15

AS-TFPT 
Tècnic espec. 
1

AS-TGM 
Diplomat d’Inf. 
12

AS-TGS
Facultatius 
12

AS_TGS
Facultatius 
19

AS_TGM 
Diplomat d’Inf. 
20

PAS_TFPT 
Funció adm. 21

AS_TFPT 
Tècnic espec. 7

PAS_TGS 
Titulat grau sup. 2

PAS_TGM 
Titulat grau mitjà 4

PAS-TFPT 
Funció o�cis i SD 3

AS_TGS
Facultatius 
20

AS_TGM 
Diplomat d’Inf. 
8

PAS_TFPT 
Funció adm. 19

AS_TFPT 
Tècnic espec. 17

PAS_TGS 
Titulat grau sup. 1

PAS_TGM 
Titulat grau mitjà 1

PAS-TFPT 
Funció o�cis i SD 15

PAS-TFPT Funció adm.

AS-TFPT Tècnic espec. 

PAS-TGS Titulat grau sup. 

PAS-TGM Titulat grau mitjà

PAS-TFPT Funció o�cis i SD 

AS-TG Facultatius 

AS-TGM Diplomat d’Inf.

Nivell A                                                              Nivell B

Nivell C                                                              Sense Nivell
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Plantilla equivalent 2011

Relacions laborals i negociació col·lectiva

L’exercici 2011 ha estat marcat pel l pla de d’austeritat del Departament de 

Salut, concretament en matèria de personal ve determinat a dos nivells:

Nivell estatal  

•  L’article 22 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos  

Generals de l’Estat per a l’any 2011.

Nivell autonòmic 

•  L’article 9 del Decret 109/2011, d’11 de gener, pel qual s’estableixen el 

criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat per al 

2010 mentre no siguin vigents els del 2011.

•  Instrucció 1/2011 Dictada per a la Secretaria d’Administració i Funció  

Pública conjuntament amb la Intervenció General, unificant els criteris 

interpretatius de les mesures específiques en matèria de personal que conté 

l’article 9 del Decret 109/2011.

Les mesures que es van aprovar per tal de fer front al Pla d’austeritat van     

ser les següents:

• Reordenació del temps de treball

• Anàlisi contractes d’obra i servei

• Programes

• La reducció de l’activitat complementària

• 50% activitat dissabtes i tardes

• La reducció de les substitucions

• IT es cobriran al 60% a partir del quart dia

• Vacances i permisos 50% de l’exercici 2010

• Mantenir l’índex de reposició del 50%

• Estabilitzar la plantilla estructural

Així mateix, en data 24 de maig l’Oficina d’atenció a les persones partícips 

i beneficiàries del Pla de Pensions ens va comunicar que de la negociació 

duta a terme a la Mesa general de negociació dels empleats públics de 

l’Administració de la Generalitat, en les sessions de 24 i 25 de maig de 

2011, el Govern va decidir incloure, en l’avantprojecte de llei de pressupos-

tos per al 2011, la suspensió de la contribució al Pla de pensions correspo-

nent a l’exercici 2011.

Per últim, la disposició addicional cinquena del Decret Llei 4/2010, de  

3 d’agost, de mesures de racionalització i simplificació de l’estructura del 

sector públic de la Generalitat de Catalunya que assenyalava que a partir  

del dia 1 de setembre de 2010 l’empresa pública Institut de Diagnòstic per  

la Imatge iniciaria un procés d’integració amb l’Institut Català de la Salut,  

va quedar derogada per l’article 143 de la Llei 11/2011, del 29 de desembre 

de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa. 

Directius

Facultatius

Diplomats assistencials

Tècnics assistencials

Suport tècnic

Suport administratiu

Suport divers

TOTAL GENERAL

3,92

86,73

68,53

51,72

13,94

78,34

46,08

349,26  

2010

4,00

85,13

71,78

48,16

13,38

72,76

42,64

337,85

25,00 %

60,82 %

67,16 %

53,47 %

22,80 %

86,65 %

18,29 %

59,39 %

2011

Persones

0,92

50,58

47,55

27,45

4,18

69,05

6,60

206,33

Dones

3,00 

36,16

20,98

24,28

9,75

9,29

39,48

142,94

Homes

2010

1,00

51,78

48,21

25,75

3,05

63,05

7,80

200,64

Dones

2011

75,00 %

39,18 %

32,84 %

46,53 %

77,20 %

13,35 %

81,71 %

40,61 %

3,00

33,35

23,57

22,41

10,33

9,71

34,84

137,21

Homes





36

Ressonància magnètica Siemens Magnetom Symphony Maestro Class 1,5 T.

Ressonància magnètica Siemens Magnetom Avanto 1,5 T.

Ressonància magnètica Siemens Magnetom Trio 3,0 T.

Ressonància magnètica Siemens Magnetom Avanto 1.5 T.

Tomografia computada Philips MX8000  IDT10 (multitall 10 corones)

Tomografia computada Siemens Definition AS (helicoïdal de 64 arcs detectors)

Tomografia computada Siemens Sensation 16 (helicoïdal de 16 arcs detectors)

Tomografia computada Philips Brilliance 64 (helicoïdal de 64 arcs detectors)

Tomografia computada Philips Brilliance 16 (helicoïdal de 16 arcs detectors)

Equip d’angiografia i radiologia intervencionista amb substracció digital. Philips 

Allura Expert FD20

Ressonància magnètica Philips Gyroscan ACS-NT 1,5 T.

Ressonància magnètica Philips Gyroscan Intera Master 1,5 T.

Tomografia computada General Electric Lightspeed Pro (multi-detector 16 corones)

Equip híbrid PET-TC General Electric Discovery ST (4 talls)

Tomografia computada Philips Brilliance (16 corones)

Ressonància magnètica oberta Hitachi Aperto 0,4 T.

Ressonància magnètica Philips Gyroscan Intera Master 1,5 T.

Tomografia computada Philips Brilliance (64 corones)

Gammacàmera General Electric Millenium VG

Ressonància magnètica GE Healthcare HDxME 1,5 T.

Tomografia computada Philips Brilliance 40 (multidetector)

Ecògraf Siemens Acuson Antares

Densitòmetre General Electric Prodigy Advance

Gammacàmera de dos capçals GE Medical Systems Millenium VG3

Ressonància magnètica Philips Gyroscan Compact Plus ACS-NT Power Track 1,5 T.

Tomografia computada Philips MX8000 IDT (16 corones)

Tomografia computada Philips MX8000 XP (2 corones)

Gammacàmera de dos capçals Philips Adac-Forte

Densitòmetre GE Healthcare Lunar Prodigy

Ressonància magnètica Philips ACS NT Intera 1,5 T.

Gammacàmera de dos capçals GE Medical Systems Millenium MG

Ressonància magnètica Siemens Magneton Verio 3,0 T.

Ressonància magnètica GE Heathcare SIGNA HDx 1,5 T.

Parc tecnològic

Centre 
Vall d’Hebron
Barcelona

Centre Bellvitge
L’Hospitalet de Ll.

Centre Viladecans

Centre Lleida

Centre Tarragona

Centre Girona

Centre Badalona

Centre Tortosa
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El futur

 Objectius d’activitat

 La previsió d’activitat, en nombre d’exploracions total i desglossada  
per centres, per l’any 2012, és la següent:

     Altres objectius i noves accions previstes 2012

1 Conseqüents amb l’actual període d’ajustament econòmic, continuar 
amb mesures d’austeritat i millora de l’eficiència de la institució, salva-
guardant en la mesura del possible els llocs de treball.

2 Qualitat: mantenir les acreditacions ISO aconseguides en els darrers anys i 
continuar amb l’acreditació a la resta de l’organització.

3 Posada en marxa de tots els equipaments licitats al llarg del 2011 i pre-
vistos en el pressupost 2010: RM i TC a l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron, RM 3 T a l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, GC’s als 
Hospitals Universitaris Arnau de Vilanova i Joan XXIII i PET-TC a l’Hospital 
de la Vall d’Hebron. I la licitació i adjudicació de les inversions previstes 
pressupostàriament pel 2012: RM als Hospitals Dr. Josep Trueta de Girona 
i Duran i Reynals de Bellvitge i els dos TC de l’Hospital Dr. Josep Trueta.

4 Seguir col·laborant amb el Laboratori de Gràfics i Imatge de l’Institut 
d’Informàtica i Aplicacions de la Universitat de Girona per al desenvolu-
pament del visor mèdic “Starwiever”.

5 Continuar amb les col·laboracions amb universitats, escoles tècniques, 
empreses del sector sanitari, fundacions i centres de recerca per a la par-
ticipació en projectes d’investigació, docència i en assaigs clínics.

6 Incentivar la participació dels nostres professionals en activitats de formació.

7 Fomentar la participació en l’àmbit del diagnòstic per la imatge dels 
nostres professionals per a la participació en cursos i congressos a nivell 
nacional i internacional, així com la col·laboració en l’organització de 
cursos especialitzats o en activitats d’interès científic.

RM

23.000

13.000

9.000

8.000

8.700

9.300

2.600

73.600

ANGIO

3.000

--

--

--

--

--

--

3.000

MN

--

--

4.000

--

1.300

3.900

--

9.200

PET

400

4.400

--

--

--

--

--

4.800

Centre/Unitat

Vall d’Hebron

Bellvitge

Lleida

Tarragona

Badalona

Girona

Tortosa

    TOTAL

  DENSITO

--

--

--

2.300

--

1.700

--

4.000

ECO

--

-

--

5.400

--

--

--

5.400

65.000

8.500

9.000

6.500

--

23.000

--

112.000
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CENTRE BADALONA

H. Universitari Germans Trias i Pujol
Cra. de Canyet, s/n
08916 Badalona

CENTRE GIRONA

H. Universitari Dr. Josep Trueta
Av. de França, s/n
17007 Girona

CENTRE TORTOSA

H. Verge de la Cinta
C. Esplanetes, 44-58
43500 Tortosa 

U. de Ressonància Magnètica T. 93 497 39 80 F. 93 497 39 82 

U. de Medicina Nuclear T. 93 497 89 57 F. 93 497 89 57 

U. de Ressonància Magnètica T. 972 48 60 20 F. 972 48 30 85  
U. de Tomografia Computada

U. de Medicina Nuclear T. 972 22 57 86 F. 972 20 37 58  
U. de Densitometria

U. de Ressonància Magnètica T. 977 44 80 78 F. 977 44 28 83  
  

Servei Català de la Salut

IDI, Institut de Diagnòstic

per la Imatge

Fotografia Raimon Solà 

Disseny Subirà i Associats.com

CENTRE TARRAGONA

H. Universitari Joan XXIII
C. del Doctor Mallafrè Guasch, 4
43007 Tarragona

U. de Ressonància Magnètica T. 977 25 06 90      F. 977 25 06 91  
U. de Tomografia Computada
U. de Ecografia
U. de Densitometria

U. de Medicina Nuclear              T. 977 29 58 02      F. 977 29 58 53

CENTRE VALL D’HEBRON

H. Universitari Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron, 119 -129
08035 Barcelona

CENTRE BELLVITGE

H. Duran i Reynals
Gran Via de l’H, 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat

H. Universitari de Bellvitge
Av. Feixa Llarga, s/n
08907 L’Hospitalet de Llobregat

H. Sant Llorenç de Viladecans
Av. de Gavà, 38
08840 Viladecans 

CENTRE LLEIDA

H. U. Arnau de Vilanova
Av. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 Lleida

U. de Ressonància Magnètica T. 93 428 60 34 F. 93 428 60 59
H. General

U. de Ressonància Magnètica T. 93 428 94 06 F. 93 428 60 59  
H. Maternoinfantil

U. de Tomografia Computada T. 93 428 30 51 F. 93 428 55 20
H. de Traumatologia

U. de Tomografia Computada T. 93 428 20 00 F. 93 428 56 93  
H. General

U. d’Angioradiologia T. 93 428 20 00 F. 93 428 56 93 

U. de Ressonància Magnètica T. 93 263 03 34 F. 93 263 42 73 

U. de Tomografia Computada T. 93 263 12 34 F. 93 263 42 73 

U. de Ressonància Magnètica T. 93 264 19 70  F. 93 263 00 77

U. de PET T. 93 264 00 36 F. 93 263 05 53 

U. de Tomografia Computada T. 93 659 01 11 F. 93 659 06 12

U. de Ressonància Magnètica T. 973 23 94 72 F. 973 22 16 49  
U. de Tomografia Computada

U. de Medicina Nuclear T. 973 22 85 04 F. 973 22 16 49    




