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Presentació
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Com cada any, us  presentem 
la Memòria de la nostra Institució, 

en la qual es recullen els esdeveniments més importants de 

l’exercici, així com les dades estadístiques dels diferents serveis 

hospitalaris i extrahospitalaris, i dels serveis que realitzen una fun-

ció de recolzament, juntament amb les activitats d’innovació i qua-

litat, les quals repercuteixen en una assistència integral i de primer 

ordre, en consonància amb les demandes actuals de la societat.

Des de sempre, i en coherència amb la seva missió i marc d’identitat, 

ha esdevingut una preocupació de la nostra Institució poder donar 

una resposta adequada a les necessitats sanitàries i socials emer-

gents en cada moment, a fi i efecte d’oferir als malalts mentals una 

assistència integrada i integral en tot moment.  Orientats i sostin-

guts per aquest esperit, les accions de tots i cadascun dels inte-

grants de la gran família Benito Menni CASM assoleixen el seu ple 

significat quan tots col·laborem en la millora del benestar dels nos-

tres pacients. En les següents pàgines dels present treball es recu-

llen totes aquestes actuacions les quals tenen com a eix central les 

persones que han dipositat en nosaltres la seva confiança.

El Consell de direcció

P
re

se
nt

ac
ió



2013 
MEMÒRIA ANUAL

6

Principis 
i Missió



2013 
MEMÒRIA ANUAL

7

La nostra Missió es dirigeix a la prevenció, 
cura i rehabilitació dels malalts mentals, 
discapacitats físics i psíquics, psicogeriàtrics 
i altres malalts segons necessitats.

La persona que pateix, dins de la seva unitat i dignitat inviolable, 

és el centre de la nostra Missió, i a ella s’han d’orientar tots els re-

cursos de la Institució. Tots els professionals que hi treballen estan 

compromesos a l’assoliment del més alt nivell de qualitat possible 

en cada moment.

El model hospitalari assumeix amb un objectiu fonamental: l’atenció 

integral de l’ésser humà que pateix. Una atenció preventiva, aco-

llidora, terapèutica, acompanyadora, rehabilitadora i respectuosa 

serà la guia del procés assistencial, el qual té el seu fonament en el 

nostre model assistencial i en els valors Institucionals, explicitats 

en el Marc d’Identitat.

En conseqüència, el servei que oferim té presents els drets dels 

usuaris de l’hospital i dels seus equipaments, així com el mante-

niment dels nivells de recursos que garanteixen la prestació d’una 

assistència de qualitat.
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Durant l’any 2013 és rellevant destacar, 
la consecució de l’acreditació +400 EFQM 
concedida pel Club Europeu d’Excel·lència,

sent Benito Menni CASM el primer centre de salut mental de Cata-

lunya que obté aquest reconeixement, aspecte que, sense cap dub-

te, potenciarà la bona imatge del centre davant la societat i dóna 

testimoni del nostre compromís envers la qualitat.

Com a projectes de futur, durant el mes de març de 2014 es proce-

dirà a certificar el centre en base a la norma 179003:2013 de Gestió 

de riscos per a la seguretat del pacient, amb l’objectiu de posar en 

valor totes les actuacions que s’han potenciat en el nostre centre en 

els últims anys.
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Grup de treball empresa sostenible

Aquest grup segueix treballant per a la millora de la gestió me-

diambiental de Benito Menni. La seva activitat s’ha centrat en la 

consolidació del sistema de recollida selectiva de paper i reciclatge 

de paper i cartró i envasos.

Xarxa d’Hospitals sense fum

Des de l’entrada en vigor el 2 de gener de 2011 de la reforma de la 

Llei 28/2005, no està permès fumar en tot el recinte hospitalari, tant 

interiors com exteriors, a excepció de les zones habilitades on si 

està permès només pels pacients segons la normativa vigent.

La formació continuada dels treballadors en aquest àmbit i el su-

port als pacients que vulguin deixar de fumar s’ha anat consolidant.

Fruit de l’esforç fet en aquest àmbit, Benito Menni CASM ha estat guar-

donat amb el distintiu Argent de la Xarxa de Hospitals Sense Fum. 

Programes terapèutics amb animals

S’han consolidat el programes terapèutics amb animals a l’Hospital:

• Seguim treballant amb el projecte Ariadna, que a més de dirigir-

se a malalts d’Alzheimer s’orienta  també a d’altres demències 

oferint suport tant als pacients com les seves famílies. Per altra 
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banda, segueixen també els programes endegats en anys an-

teriors d’intervencions terapèutiques amb gossos en l’àrea de 

psicogeriatria, d’adolescents, i a les unitats de persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

• Tanmateix, ja es troba completament implementat el projecte de 

colònia de gats en el que els pacients vetllen per la cura del gats 

del centre en un marc de treball que explicita objectius terapèu-

tics pels propis pacients.

• Durant el 2013 s’ha estat preparant la incorporació d’un gos te-

rapèutic que visqui al hospital, fent suport als pacients i per fer 

teràpia en diverses unitats.

Visites de centres educatius

Segueixen les visites al centre d’estudiants de batxillerat i d’universitaris 

que ho desitgin per a la seva formació, per obrir el centre a la societat, 

i alhora contribuir a la lluita contra l’estigma social de la salut mental.

A més hi ha un grup de 7 persones que venen a realitzar una as-

signatura optativa anomenada “Ètica aplicada” durant tot el curs 

escolar a una àrea residencial de discapacitats

Acord col·laboració amb la Vanguardia

Per tal d’afavorir i potenciar la lectura de premsa en els pacients 

amb objectius terapèutics i lúdics, la Vanguardia cedeix diàriament 

exemplars del diari a Benito Menni CASM.
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Concerts solidaris de música clàssica amb 
Fundació Résonnance

Gràcies a la fundació Résonnance periòdicament s’ofereixen concerts 

solidaris per a pacients i  familiars, per tal de fer arribar la música 

clàssica a col·lectius que difícilment poden tenir ocasió de gaudir-ne.

Cursa solidària

En el marc de la lluita contra l’estigma, des dels dispositius de Gra-

nollers s’organitza anualment la cursa solidària Germanes hospita-

làries que aplega més de 500 persones cada edició.

Col·laboració amb la Guàrdia urbana de Sant Boi

Amb la policia local de Sant Boi, es realitzen jornades formatives de 

caràcter preventiu en las àrees d’adolescents MILLE i discapacitats, 

amb gran acceptació per part dels pacients.
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A l’àrea de Recursos Humans els objectius 
han derivat de les directius establertes per 
la Institució mitjançant el document Marc 
d’Identitat i Documents capitular i concretat 
en el Pla de Gestió del centre. 

És per aquest motiu que les accions portades a terme s’emmarquen 

en la línia de la millora continua i de potenciació dels diferents as-

pectes que es relacionen a continuació:

• Seguir portant a terme una política de relacions laboral basada 

en l’ètica i la confiança mútua entre l’empresa, les persones i els 

seus representants legals.

• Mantenir una administració de personal àgil, que doni resposta a 

les persones i que tingui present uns principis d’equitat de trac-

te i emparada, en tots els casos, per la legalitat vigent.

• Assessorar i donar suport als diferents comandaments en 

l’avaluació i desenvolupament dels professionals al seu càrrec, 

així com, facilitar-los les eines necessàries que els hi permetin 

una correcta motivació dels seus equips de treball.

• Avançar en el desenvolupament dels RRHH amb l’objectiu 

d’aconseguir una efectiva integració de les persones de 

l’organització, fomentant el sentit de pertinença a la Institució.
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• Fomentar una correcta i equitativa política d’igualtat de gènere, 

que vagi en consonància amb els valors institucionals.

• Pel que fa al reclutament i la selecció, és un valor afegit en la 

nostra organització, per aquest motiu, en els nostres processos 

de selecció intentem que el candidat seleccionat sigui el millor 

professional possible, però també que tingui uns valors perso-

nals i una actitud que siguin acords a la nostra cultura institu-

cional.

• Desenvolupar una cultura d’acollida a les noves incorpora-

cions d’acord amb els principis i valors hospitalaris de la ins-

titució.

• A la formació, aspecte clau a qualsevol organització, se li ator-

ga una gran importància, aportant juntament amb les direccions 

assistencials els components necessaris de detecció de neces-

sitats, elaboració de programes formatius i seguiment i avalua-

ció dels mateixos, accions formatives que han suposat un total 

de més de sis mil hores de formació impartides.

• Desenvolupar en tots els integrants de la nostra plantilla un cli-

ma que fomenti la superació personal, així com la promoció i el 

desenvolupament professional.

• Un altre pilar en el qual ha de basar-se la gestió dels RRHH és la 

prevenció dels riscos laborals, de la qual es porten a terme cons-

tants i periòdics seguiments mitjançant eines com l’avaluació de 
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riscos laborals, la planificació de mesures correctores, que ens 

fan estar en una situació de millora contínua que aportarà una 

millor qualitat a la feina dels nostres professionals.

• Fomentar una comunicació interna de qualitat, que sigui trans-

parent i àgil entre els diferents nivells de l’organització i d’acord 

amb els valors i principis institucionals.

• En la línia de la política del centre, emanada del nostre Pla de 

Gestió, RRHH col·labora activament en el reconeixement extern 

de la nostra activitat com ara la Qualitat (Normes ISO, EFQM) i 

la innovació.

Aquests objectius generals són el punt de partida, però hi ha un al-

tre objectiu molt concret que es relaciona amb la situació econòmi-

ca general i la particular del nostre sector d’activitat, consistent en 

el manteniment i l’estabilitat de la nostra plantilla, repte que s’ha 

pogut portar a terme malgrat la disminució de tarifes realitzada per 

l’Administració sanitària.

Per assolir-ho s’han establert una sèrie de mesures de caràcter 

funcional, així com l’establiment d’un pacte per als anys 2013 i 2014, 

el qual que es va dur a terme amb la representació legal i sindical 

dels treballadors el passat mes de juliol i que va ser ratificat per 

assemblea de treballadors al mes d’octubre.
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Un element a tenir en compte, fruit del bon posicionament del cen-

tre en el nostre sector d’activitat, és el fet que, des del passat mes 

de juny hem assumit la gestió d’un nou equipament a l’àrea de 

l’Hospitalet de Llobregat, la qual cosa ha suposat la incorporació de 

13 nous professionals.
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Grups professionals Persones 
físiques

Metges 112

Psicòlegs 58

Farmacèutics 3

Diplomats en Infermeria 125

Diplomats en treball social 25

Altres Titulats en Grau Mig 31

Agents de Pastoral 2

Auxiliars Sanitaris 362

TOTAL PLANTILLA ASSISTENCIAL 718

Suplències Assistencials 65

Serveis concertats 7

TOTAL PERSONAL ASSISTENCIAL 790

Direcció i Administració 52

Serveis generals 48

TOTAL PLANTILLA NO ASSISTENCIAL 100

Suplències no Assistencials 3

Serveis Concertats 86

TOTAL PERSONAL NO ASSISTENCIAL 189

TOTAL RECURSOS HUMANS 979
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Sistemes
d’Informació
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A l’any 2013 s’ha potenciat la 
compartició d’informació amb d’altres 
proveïdors mitjançant 

projectes d’automatització del registre d’activitat de primària (RAE),  

implantació de recepta electrònica en tots els centres externs i fi-

nalització de la implantació de la Història clínica electrònica en tots 

els centres.

S’ha millorat el registre d’activitat tant del àrea de Serveis Generals 

com de Sistemes d’informació, amb la implantació d’un software de 

registre d’incidències, i s’ha millorat l’eina de  d’explotació de dades 

amb un datawarehouse, que permet l’extracció i anàlisis mes fàcil 

de les dades dels indicadors, tant interns como del Catsalut.

També, s’ha desenvolupat un software de documentació judicial, de 

manera que s’ha consolidat la impressió de tota la documentació 

relacionada amb els jutjats, simplificant el temps necessari
Si
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Notícies
destacades
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El CSMA de Santa Eulàlia de Benito Menni CASM 
obté la certificació de qualitat de l’Observatori 
d’Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya 

El Centre ha estat premiat per les millores organitzatives, que 

han permès gestionar de manera més eficient els problemes de 

salut mental millorant la col·laboració entre l’atenció primària i 

l’especialitzada.

Benito Menni CASM aconsegueix el segell 
400+ d’Excel·lència Europea

Benito Menni CASM, primer centre de salut mental a Catalunya en 

aconseguir el segell de qualitat, Excel·lència europea 400+

Nous dispositius assistencials a 
L’Hospitalet de Llobregat

El dia 1 de juny es va assumir la gestió del CAS d’Hospitalet, la qual 

cosa suposa un element de gran rellevància estratègica, ja que per-

met consolidar a Benito Menni CASM com el principal proveïdor de 

serveis de salut mental a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat
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Activitat 
assistencial
i econòmica
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Llits Admissions Pacients 
atesos Altes Estada

mitjana a l’alta

Aguts Benito Menni 60 1.231 1.260 1.239 11,32

Aguts H. Gral. Granollers 30 785 810 789 11,43

UCA Aguts 25 280 300 280 20,63

Unitat de patología dual 25 233 248 231 27,91

Subaguts Benito Menni 44 131 180 141 111,97

UCA Subaguts 25 85 97 85 53,66

Subaguts UIC 37 131 159 130 84,43

Estada mitjana 
període

Alta dependència 
psiquiàtrica 159 30 188 25 314,17

Psicogeriatria 103 47 161 57 245,30

Retard mental greu i profund 79 0 51 2 354,06

Retard mental lleu i moderat 74 7 78 3 342,65

UAPE 20 8 28 8 259,50

TOTAL 681 2.968 3.560 2.990

Hospitalària
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Llits /
Places

Admis-
sions

Pacients 
atesos Altes Estada mitjana 

període

Llarga estada psicogeriàtrica 108 55 161 55 240,00

Mitja estada polivalent 20 144 163 143 46,51

Hospital de dia psicogeriàtric 20 33 60 31 85,17

TOTAL 148 232 384 229

Primeres Successives Ràtio successi-
ves/primeres

Avaluació i Seguiment 288 2.330 8,09

Processos Successives Ràtio successi-
ves/primeres

Avaluació multidisciplinar 389 1.158 2,98

Àrea sociosanitària
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Places Admis-
sions

Pacients 
atesos Altes Estada

mitjana a l’alta

Hospital de dia UIC Polivalent 30 164 192 174 41,17

Hospital de dia Benito Menni 20 191 210 195 25,76

Hospital de dia Sant Boi 15 81 90 85 40,79

TOTAL 65 436 492 454

Primeres Successives Especials Ràtio successi-
ves/primeres

CSMA L’Hospitalet 1.600 20.998 969 13,12

CSMA Benito Menni 1.983 26.073 2.576 13,15

CSMA Dr. Pujades 1.144 17.730 342 15,50

TOTAL 4.727 64.801 3.887 13,71

Hospitals de dia psiquiàtrics

Centres de Salut Mental d’adults Ac
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Primeres Succes-
sives Grupals Pacients 

atesos
Ràtio successi-
ves/primeres

CAS Benito Menni 325 12.244 163 1.131 37,67

CAS Granollers 403 15.877 347 1.537 39,40

CAS L’Hospitalet 159 3.634 17 1.097 22,86

TOTAL 887 31.755 527 3.765 99,93

Centre d’atenció a les drogodependències (CAS)

Places Usuaris 
atesos Sessions

SRC Santa Eulàlia 45 104 11.186

SRC Benito Menni 25 87 6.174

SRC Unitat Polivalent 40 78 9.892

SRC Granollers 35 156 8.441

TOTAL 145 425 35.693

Serveis de Rehabilitació Comunitària
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Procedències més prevalents

Domicili 1.104

Servei d’urgències 
psiquiàtriques 599

Centre de Salut Mental d’Adults 285

Hospital Psiquiàtric 267

CAS Drogodependències 190

URPI 137

Hospital General 131

Trasllat entre unitats - Canvi 
de nivell 118

Equip d’avaluació integral 
ambulatòria 87

Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil 82

Hospital de dia psiquiàtric 79

Equip d’atenció primaria 32

Servei de rehabilitació 
comunitària 15

Derivacions a l’alta més prevalents

Domicili 1.139

Centre de Salut mental d’Adults 732

Hospital de dia 303

CAS Drogodependències 214

Centre de Salut Mental Infantil 
i Juvenil 175

Hospital psiquiàtric 168

Equip d’avaluació integral 
ambulatòria 91

Canvi de nivell a Subaguts 60

Èxitus 42

Trasllat a residència 30

Canvi de nivell a Crònics 30

Comunitat terapèutica 29

Unitat Polivalent 26

Procedències i derivacions més prevalents
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Piràmide de diagnòstics més prevalents a l’alta

0100 100 200 300 400 500 600 700 800 900200300400500600700800900

Trastornos de 
l’estat d’ànim

Esquizofrènia i 
altres trastorns 
psicòtics

Trastornos 
relacionats amb 
substàncies

Trastornos d’inici 
a la infància

Delirium, demència, 
tr. amnèsics i altres 
tr. cognoscitius

Trastornos de 
la personalitat

Trastornos 
d’adaptació

Trastornos 
d’ansietat

Codis 
addicionals
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Despeses % s/Total 
despeses

Aprovisionaments 14,66%

Despeses de Personal 70,41%

Amortitzacions 4,90%

Altres Despeses d’Explotació 10,03%

Despeses Financeres 0,00%

Despeses Extraordinàries 0,00%

TOTAL DEURE 100,00%

Ingressos % s/Total 
ingressos

Mutues i Privats 1,55%

Ingressos Entitats 
Públiques 94,64%

Ingressos Altres Concerts 3,60%

Altres Ingressos 0,02%

Ingressos Extraordinaris 0,18%

TOTAL HAVER 100,00%

Informe econòmic
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Cartera de serveis 
concertats
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• Atenció primària en salut mental
• Rehabilitació comunitària en salut mental
• Atenció a les drogodependències
• Equip d’avaluació integral en geriatria
• Hospital de dia en salut mental
• Pla de serveis individualitzat
• Hospital de dia psicogeriàtric
• Hospitalització d’aguts
• Hospitalització subaguts
• Hospitalització mitjana i llarga estada
• Unitat de patologia dual(*)
• Unitat de crisi d’adolescents(*)
• Unitat de subaguts adolescents(*)
• Llarga estada psicogeriàtrica
• Mitjana estada psicogeriàtrica
• Urgències psiquiàtriques
• Unitat d’internament comunitari

(*) Unitats de referència per a tota Catalunya

• Atenció primària en salut mental
• Rehabilitació comunitària en salut 

mental
• Atenció a les drogodependències
• Hospital de dia en salut mental
• Pla de serveis individualitzat
• Hospitalització d’aguts
• Hospitalització subaguts
• Hospitalització mitjana i llarga estada
• Unitat de patologia dual(*)
• Unitat de crisi d’adolescents(*)
• Unitat de subaguts adolescents(*)
• Urgències psiquiàtriques

• Hospitalització mitjana i llarga estada
• Unitat de patologia dual(*)
• Unitat de crisi d’adolescents(*)
• Unitat de subaguts adolescents(*)

• Hospitalització mitjana i llarga estada
• Unitat de patologia dual(*)
• Unitat de crisi d’adolescents(*)
• Unitat de subaguts adolescents(*)

Vallès Oriental

Maresme

Barcelonès

Baix Llobregat
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Benito Menni, Complex Assistencial en Salut Mental
C/ Dr. Antoni Pujadas, 38       
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 93.652.99.99  Fax: 93.640.02.68
e-mail: hospital@hospitalbenitomenni.org 

Unitat de psiquiatra – Granollers
Fundació Hospital/Asil de Granollers  
Avgda. Frances Ribas, s/n   
08400-GRANOLLERS (BARCELONA) 
Tf: 93.842.50.35  Fax: 93.840.49.94
e-mail: psiquiatriahgg@hospitalbenitomenni.org

Centre de salut mental d’adults de l’Hospitalet de Llobregat
C/ Santiago Ramón y Cajal, 27-29      
08902-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)  
Tf: 93.432.18.92  Fax: 93.422.80.43
 e-mail: csmahosp@hospitalbenitomenni.org

Centre de salut mental d’adults Dr.Pujadas
C/ Dr. Antoni Pujadas, 38       
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA
Tf: 93.630.58.00  Fax: 93.640.02.68
e-mail: csmasboi@hospitalbenitomenni.org

Centre de salut mental d’adults Benito Menni
C/ Josep Mª de Sagarra, 47  
08400-GRANOLLERS (BARCELONA)
Tf: 93.861.12.73  Fax: 93.870.88.99
 e-mail: csmagran@hospitalbenitomenni.org

Servei de rehabilitació comunitària Santa Eulàlia
C/ Santiago Ramón y Cajal, 33-35      
08902-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 296.61.69  Fax: 93.422.80.43
e-mail: cdhosp@hospitalbenitomenni.org
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Servei de rehabilitació comunitària Benito Menni
C/ Carles Martí i Vila, 7 Baixos      
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 93.630.53.39  Fax: 93.640.02.68
e-mail: cdsboi@hospitalbenitomenni.org

Servei de rehabilitació comunitària Granollers
C/ Alexander Fleming, 33 baixos     
08400-GRANOLLERS (BARCELONA)
Tf: 93.870.00.64  Fax: 93.870.01.35
e-mail: srcgranollers@hospitalbenitomenni.org

Hospital de dia Santa Eulàlia
C/ Santiago Ramón y Cajal, 27-29      
08902-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 93.431.60.48  Fax: 93.422.80.43
e-mail: hdiahosp@hospitalbenitomenni.org

Hospital de dia Benito Menni
C/ Josep Mª de Sagarra, 47    
08400-GRANOLLERS (BARCELONA)
Tf: 93.861.12.73  Fax: 93.870.88.99
 e-mail: hdiagran@hospitalbenitomenni.org

Hospital de dia Sant Boi
c/ Carles Martí i Vila, 12
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 93 652 99 99  Fax: 93 640 02 68
e-mail: hdiasboi@hospitalbenitomenni.org
 
CAS Benito Menni
C/Dr.Antoni Pujadas, 36
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT
Tf. 93 652 99 85 Fax: 93 640 02 068
e-mail: casd@hospitalbenitomenni.org
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CAS Granollers
C/Joan Camps i Giró, 3
08400-GRANOLLERS
Tf. 93.860.14.15 Fax: 93.840.14.16
e-mail: casd@hospitalbenitomenni.org

CAS Hospitalet
C/Santa Eulàlia, 22
08902-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tf. 93.298.17.96 Fax: 93.298.17.97
e-mail: cashosp@hospitalbenitomenni.org

E.A.I.A.
C/Dr.Antoni Pujadas, 38
08830-SANT BOI DE LLOBREGAT
Tf.: 93 654 00 34 Fax: 93 640 02 68
e-mail: eaia@hospitalbenitomenni.org

Unitat Polivalent l’Hospitalet
C/ Sant Rafael, 11       
08901-L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
Tf: 93.480.74.17  Fax: 93.476.33.33
e-mail: uph@hospitalbenitomenni.org
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C/ Dr. Antoni Pujadas, 38      
08830-Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tf: 936 529 999  Fax: 936 400 268
www.hospitalbenitomenni.org
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