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ü  Consell de Sector d’Atenció Primària 

ü  Consell de Sector d’Atenció Especialitzada d’Aguts 

ü  Consell de Sector d’Atenció Sociosanitària 

ü  Consell de Sector d’Atenció a la Salut Mental 

ü  Consell de Sector d’Activitat Privada 

ü  Consell de Sector d’Atenció a la Dependència 

CONSELLS DE SECTOR 

ü  Consell de Sector d’Aliances Estratègiques 
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SECTOR D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

•  Recepta electrònica (RE). Integració de la medicació del pacient 
al pla de medicació, l’execució d’un pla d’actuació per a la 
reducció de les receptes paper i la consolidació del sistema 
recepta electrónica.  

•  Participació en el grup de treball del model d’assignació de la 
DMA de farmàcia d’atenció primària i el model de 
coresponsabilització. 

•  Seguiment de l’Informe de la Central de Resultats en l’àmbit de 
l’atenció primària, dades 2012.  

•  Seguiment de les Unitats funcionals de seguretat de pacients a 
l’atenció primària de salut. 

Visita d’experts 
 
ü 27/06/13-. Recepta Electrònica . Comitè de seguiment. Xavier Company, com a representant de La Unió en el Comitè de seguiment de la RE. 
ü 11/07/13-. Model d’Atenció a la complexitat: gestió clínica del PCC i MACA” Organitzada pel consell AP. 
ü 28/11/13-. Presentació S2d: promoció d’hàbits saludables.  
ü 28/11/13-. Presentació-debat  sobre la Planificació i resolució en Atenció primària en el marc del Pla de Salut, a càrrec de Josep Fusté, 
Direcció General de Planificació i Recerca en Salut del Departament de Salut. 
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SECTOR D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA D’AGUTS 

•  Elaboració de l’estudi L’hospital del futur. 
•  Proposta del nou sistema de pagament del CatSalut. Participació 

en els grups de treball i aportacions tècniques. 
•  Pla d’actuació en relació a la Medicació Hospitalària Dispensació 

Ambulatòria (MHDA) del 2013 i posicionament en el copagament. 
•  Contracte del Servei d’Emergències 2012-2016. S’ha fet seguiment 

i s’ha participat en l’assoliment d’un acord el mes de maig.  
•  Seguiment de l’estat de situació de l’acreditació.  
•  Seguiment del Desplegament de la Recepta Electrònica.  
•  Participació en la Comissió Tècnica de la Central de Balanços.  
•  II i III Trobada de directius d’hospitals. 

Visita d’experts 
 
ü 26/02/13-. Presentació de l’informe Reutilització de productes sanitaris d’un sol ús fet per La Fundació Unió. 
ü 17/09/13-. Presentació de l’experiència del Consorci Sanitari del Garraf d’Implantació de la Metodologia Lean 
ü 26/11/13-. Presentació de l’experiència Hospital de Sant Celoni, canvi de model assistencial en l’endoscòpia disgestiva.  
ü 26/11/13-. Presentació S2d: promoció d’hàbits saludables   
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SECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA 

•  Propostes sobre un nou model de pagament de la mitja 
estada que es desglosa en convalescència, subaguts i 
postaguts. El nou model planteja un pagament per alta.  

•  Contribució al plantejament estratègic de l’atenció al 
malalt crònic (cronicitat). 

•  Desenvolupament del nou model d’acreditació de centres 
d’atenció sociosanitària. 

•  S’han mantingut diferents reunions amb la Subdirecció 
General de Gestió de Recursos per tractar la regularització 
en el  pagament del mòdul Social en les tarifes 
sociosanitàries, tema que ha de quedar resolt en la 
facturació del 2014. 

Visita d’experts 
 
ü 09/04/13- Informació sobre els resultats de l’enquesta sobre el desenvolupament sostenible als Centres Sociosanitaris de La Unió, 
realitzada el 2012 per Gesaworld, en col·laboració amb La Fundació Unió. Aquesta enquesta va tenir un índex de resposta del 91%. 
Els directius coincideixen en el fet que el desenvolupament sostenible és un valor afegit als centres i és entès com la gestió 
col·lectiva.  
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SECTOR D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

•  Posicionament de la marca i el projecte propi de La Unió en el sector 
d’atenció a la dependència, intensificant les relacions institucionals en 
aquest àmbit amb l’administració i el sector. 

•  Espai de treball i reflexió propi per al sector de la discapacitat. 
•  Propostes de millora per a la valoració de les ofertes econòmiques del plec 

de condicions en relació als concursos de gestió. 
•  Defensa de model d’acreditació 
•  Seguiment de l’impacte de la suspensió de les prestacions econòmiques 

vinculades (PEV). 
•  Seguiment dels processos d’acreditació professionals per al sector. 
•  Participar activament en els òrgans que es constitueixin sota el marc del 

Pla Interdepartamental d’interacció entre els serveis sanitaris i socials. 

Visita d’experts 
 
ü 12/03/13-. Presentació de Sònia Mariscal de: "Bones pràctiques assistencials des de la perspectiva de l'ètica en el centre Sabadell Gent 
Gran”. 
ü 09/04/13-. Presentació per part de Pedro Cano del projecte  “Per una residència lliure de subjeccions, un nou model d’atenció 
ü 11/06/13-.  Presentació del Programa de suport sanitari en residències geriàtriques, per part de Cristina Minguell, directora dels Equips de 
suport a l’atenció sanitària en residències (EARs) del Grup Mutuam.  
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SECTOR D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL 

•  Participació i aportacions al Pla Integral de Salut Mental i 
Addiccions impulsat per la Generalitat, que aplega a totes 
les entitats del sector salut mental.  

•  Reforma del Codi Penal. El Consell s’ha sumat a les diferents 
iniciatives i actuacions dels col·lectius de famílies, usuaris i 
professionals per fer palès l’endarreriment de les polítiques 
de salut mental que significarà la reforma del Codi Penal. 

•  Contribució a la Central de Resultats. 
•  Desenvolupament del Projecte Estigma.  
•  Continuïtat al desenvolupament  del projecte de 

benchmarking de salut mental. 

Visita d’experts 
 
ü 19/03/13-. Seguiment del projecte a través del Pla d’actuacions 2013 i del Pla de Comunicació d’Obertament de lluita contra l’estigma en 
salut mental, a càrrec del tècnic Miquel Juncosa. 
ü 18/06/13-.  Presentació de les actuacions del Consell Assessor de Salut Mental, a càrrec de Pere Bonet, president del Consell Assessor de 
Salut Mental i Addiccions del Pla Director de Salut Mental.  
ü 7/09/13-. Presentació del projecte de la Recepta Electrònica, a càrrec de Pilar López Calahorra, responsable de prestacions farmacèutiques 
del Departament de Salut i directora funcional del projecte. 
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SECTOR DE SERVEIS D’ACTIVITAT PRIVADA 

•  Constitució del grup de treball de Col·laboració 
Publicoprivada (CPP) amb l’objectiu d’identificar 
oportunitats per a noves col•laboracions i promoure 
la seva normalització en el sector sanitari. Aquest 
grup contribuirà a l’estudi sobre  Aliances 
Estratègiques impulsat pel consell de sector. 

•  Participació en el desenvolupament i les negociacions 
del conveni d’UNESPA per a accidents de trànsit, a 
través de la representació patronal. 

•  Treball conjunt amb el CatSalut en l’anàlisi de la 
cartera de serveis del Ministerio de Sanidad. 

•  Promoció de l’intercanvi d’experiències en innovació 
en gestió. 
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SECTOR DE SERVEIS D’ALIANCES ESTRATÈGIQUES 

•  Elaboració de vies de suport metodològic per a 
les aliances estratègiques. 

•  Impuls de l’estudi sobre Aliances Estratègigues 
que analitza els models de col·laboració 
publicoprivada, en diferents àmbits sectorials, i 
altres països i aplicabilitat al sector sanitari. 

•  Disseny i administració d’una enquesta de 
recollida d’experiències d’aliances 
estratègiques i d’experiències de col·laboració 
publicoprivades, de forma coordinada amb el 
consell d’activitat privada.  


