DISCURS DE CLOENDA DEL PRESIDENT

Sr. David Elvira, director del Servei Català de la Salut
Amigues i amics
Abans de començar m’agradaria disculpar la presència de la consellera
Neus Munté que com sabeu tenia anunciada la seva participació en
aquesta Assemblea, malauradament la mort del seu pare no ha fet
possible la seva assistència i des d’aquí, en nom de tots, li volem
transmetre el nostre condol.
Agraïm que el director del Servei Català de la Salut ens acompanyi en
aquest acte de cloenda, si bé he de dir que havia confirmat la seva
presència fa uns dies, com ha fet en totes i cadascunes de les
assemblees que hem celebrat des del seu nomenament.
De les dues Assemblees ordinàries anuals aquesta és en la que es
rendeixen comptes, per tant permeteu-me unes paraules per compartir
les nostres actuacions i el que ens ha preocupat al llarg d’aquest any.
Una fita rellevant per a la nostra institució és que La Unió ha fet 40
anys i la Fundació Unió 20. Vàrem tenir la joia de poder compartir amb
el President de la Generalitat, la consellera de la Presidència, el
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conseller de Salut i tu mateix l’acte central de celebració d’aquesta
efemèride en el recinte modernista de Sant Pau.
Durant aquests anys, La Unió ha treballat, segons posem de manifest en
el Pla Estratègic 2016-2020, per servir els seus associats, defensant els
seus interessos i influint en la millora del model sanitari i social català,
en benefici de la societat. Això és el que diu la nostra Missió.
Aquest marc ens fa presentar-te en primer lloc el document en el qual
aportem un exercici de reflexió i posterior proposta, sobre el model
d’Atenció a la dependència. L’hem anomenat: Repensant el model
d’atenció a la dependència.
Des de La Unió i les institucions que en formen part, ens vam emplaçar
a reflexionar sobre l’actual model i els canvis necessaris per garantir la
continuïtat dels serveis i la sostenibilitat del sector d’atenció a la
dependència, avançant vers uns serveis de qualitat centrats en la
persona i a l’alçada de les necessitats i expectatives de la nostra
societat. Fruit d’aquesta reflexió conjunta és aquest Document
Repensant el Model d’atenció a les persones amb dependència que
vàrem anar a presentar a la consellera Dolors Bassa, que ens va rebre
acompanyada del director general de Protecció Social, Sr. Joan Ramon
Ruiz.
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Posteriorment, el presentarem el dia 17 de maig, amb la presència de
tot el sector i l’Administració. Han confirmat la seva presència a l’acte el
Sr. Ruiz i el seu equip.
En segon lloc volem agrair l’esforç que per la salut mental s’ha fet en
el pressupost 2017
En l’Assemblea d’abril de l’any passat, demà farà un any, vam fer-li un
prec al conseller de Salut, que ens va acompanyar. Li dèiem que una de
les principals amenaces per al nostre sistema és la derivada dels efectes
de la crisi, en la seva expressió de desigualtat i pobresa en determinats
col·lectius. I que una de les àrees més sensibles als efectes d’aquesta
crisi era la salut mental.
En aquest sentit li demanàvem que “després dels anys d’ajustos
pressupostaris, si s’ha de desenvolupar un pla de xoc, la salut mental
estigui en primera línia de les actuacions”. Amb recursos per fer front a
l’increment de demanda que afecta a les poblacions més vulnerables i
amb una potenciació estratègica del Pla Integral al qual les entitats
associades a La Unió, i la mateixa Unió, hi han posat molt d’interès i
tota la col·laboració.
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Avui ens podem felicitar perquè el Pla Integral continua treballant en
línies que han de donar una nova dimensió a la salut mental, tot i ser
conscients que no és una tasca senzilla. També volem reconèixer, com
dèiem, l’esforç del Departament de Salut i de l’SCS, d’assignació de més
recursos per a l’atenció a la salut mental que es reflecteix en el
Pressupost de la Generalitat d’enguany de manera molt rellevant.
Posar en valor el nostre model sanitari i social ha ocupat una part
important del temps i les activitats de La Unió de l’any passat i del que
estem ara. Citaré, entre d’altres:
La taula rodona: l’evolució del model quant a la governança
La setmana entrant, el dia 4 de maig, ens proposem,
conjuntament amb els presidents i òrgans de govern de les
entitats associades i els seus equips directius, debatre sobre el
model des de la perspectiva de la governança i enfortir el
compromís amb el bon govern de les institucions. Segueix essent
un tema de plena vigència i cal conèixer les experiències en funció
de les diferents tipologies de govern (EPiC, privats no profit,
mercantils)
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Comptarem amb una Intervenció inicial del Sr. Salvador Alemany i
una posterior taula rodona amb representants de diversos tipus
d’entitats del sector amb el contrapunt d’una direcció executiva.
Exposició itinerant
El 2016, coincidint amb el 40 aniversari de La Unió i els 20 de La
Fundació Unió vam pensar que una bona manera de celebrar-ho
seria a través d’una exposició itinerant que mostrés l’actual sistema
sanitari i social a la ciutadania a través de la contribució de les
entitats que configurem La Unió.
El títol de l’exposició és Un model de tots per a l’atenció sanitària i
social per a tothom
El nostre aniversari coincideix en un moment en el qual els
posicionaments són cada vegada mes diversos, per aquest motiu
l’exposició itinerant vol ser pedagògica i apel·lar als sentiments de la
gent, a la implicació d’aquell centre amb el territori i, en definitiva, a
un model que és propi.
Vull destacar que estem molt contents que una entitat tan
emblemàtica com l’Hospital de Sant Pau aculli aquesta mostra, que
ja es podrà visitar aquest estiu.
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La idea és poder portar-la a diferents entitats en el territori, és a dir
itinerant.

Internacionalització
La Unió estan desenvolupant el seu projecte de difusió internacional,
que representa obrir el nostre sistema sanitari al món, explicar i
ensenyar els projectes innovadors de les nostres institucions, per
exportar coneixement i també importar-lo per millorar de forma
continuada. Significa la participació en fòrums internacionals de tota
mena. Aquests activitat es concreta de forma singular en la nostra
participació com a membre molt actiu de la International Hospital
Federation, present en grups especials de treball i de forma
especialment rellevant en el grup per a la professionalització de la
gestió sanitària, amb la contribució a la concreció del directori de
competències per a la gestió sanitària i el desenvolupament de les
eines per a implementar-ho, al costat d’altres institucions importants
internacionals d’arreu del món.
I en aquesta línia, comentar que s’està treballant per hostatjar el
Congrés Mundial d’Hospitals, en un horitzó proper, fruit de la
confiança de la International Hospital Federation en les nostres
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capacitats i del sistema sanitari del nostre país. Sense amagar
l’atractiu de Barcelona com a ciutat de congressos.
Finalment, director, volem parlar-te de dos temes que formen part del
dia a dia dels nostres associats i del sector, i un darrer que forma part
de les esperances de millora i transformació del serveis que oferim a la
ciutadania.
El primer tema està relacionat amb la negociació col·lectiva,
l’increment de tarifes i la necessitat de disposar d’un escenari
plurianual de recuperació econòmica
Necessitem anar revertint la reduccions pressupostàries dels darrers
anys, de manera que abasti a tot el sistema de salut. Els centres
concertats atenen a 7 de cada 10 persones que van a un hospital, a 1,8
milions de catalans a l’atenció primària i a la pràctica totalitat de la
demanda de serveis d’atenció a la salut mental i sociosanitària, serveis
complementaris i transport sanitari.
Després d’un decrement acumulat fins el 2014 del 9,5% en els preus
que aplicava el Servei Català de la Salut en els contractes amb els
centres concertats, el 2015 es va poder iniciar la recuperació (3,6%) que
ens va permetre signar el Conveni del SISCAT.
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Per aquest any 2017, s’acaba d’aprovar per part del Servei Català de la
Salut un increment de tarifes del 0,63%. que rebem amb esperança de
què es pot progressar en revertir els efectes de la crisi. Tal com vam
tenir ocasió d’expressar-li al President de la Generalitat, fer extensiva la
recuperació al sector concertat és una demanda que havíem fet
reiteradament per no malmetre els serveis que presten les nostres
entitats.
L’increment del 2017, ens sembla que és un bon senyal per reprendre
el compromís de recuperació i ens agradaria acordar amb
l’Administració un escenari plurianual que ajudi a orientar les
actuacions d’adaptació dels serveis a les necessitats, sense oblidar
reprendre una dinàmica imprescindible d’inversió en reposició
d’equipaments ja amb un greu risc d’obsolescència.
Val a dir, que ja t’hem parlat d’aquest tema i que ens agradaria
treballar conjuntament un possible escenari temptatiu, si bé som
coneixedors que aquesta proposta necessita de la implicació d’altres
Departaments, d’aquí que ens posem a la teva disposició per a tot allò
que creguis oportú.
Cal assenyalar, en aquest sentit, que el Conveni Col·lectiu del SISCAT va
finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2016 i està en
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ultraactivitat fins 31 de desembre de 2017. Seria prudent disposar de
les eines necessàries per iniciar la negociació col·lectiva amb
expectatives certes de poder arribar a un acord.
En el sector de la dependència només hi ha hagut un increment de
tarifes limitat a les residències de gent gran en grau de discapacitat 2.
Des del 2010 les tarifes s’han reduït entre un 3 i un 10% segons els tipus
de serveis. Les retribucions que depenen d’un conveni estatal s’han
incrementat un 7.3% acumulat. Vàrem traslladar a la consellera Bassa
la necessitat d’un increment dels preus i un escenari que permeti
revertir la situació. Cal afegir que des de La Unió som partidaris i estem
treballant amb el govern per tal de aconseguir un conveni català el més
aviat possible.
Un segon tema que ha format part de debats i reflexions en aquest
darrer període ha estat la transposició de la directiva europea que
afecta a la concertació i contractació dels serveis públics d’atenció a
les persones.
La memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió
de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Servei
Català de la Salut ha estat -i està sent- un dels principals temes que
hem abordat darrerament.
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Tot i que el conseller de Salut ens ha insistit en què no hi ha voluntat de
canviar el model i que l’articulat de la llei ho manifestarà clarament,
pensem que caldria que la Llei de fórmules de gestió s’adaptés al que
preveu la LOSC, llei feta amb el màxim consens del Parlament de
Catalunya d’aleshores, que en el seu article 5è establia totes les entitats
que podien ser proveïdores de l’SCS establint, a més a més, la
preferència del públic sobre el privat i de les entitats non profit sobre
les profit.
En aquest sentit creiem que està sent molt positiu els diferents fòrums
de debat que tracten sobre aquest tema, on la interrelació entre
l’Administració i les entitats ajuda a clarificar els posicionaments d’uns i
altres. Creiem que seria un bon moment per treballar conjuntament
per tal d’enriquir, clarificar i millorar el text provisional que acompanya
a la memòria preliminar.
Per últim, i en positiu, volem destacar un projecte en el que estem
treballant intensament aquest any amb participació de tots els nostres
associats, organitzacions, directius, professionals i usuaris. És un
exercici de prospectiva, que anomenem Projecte +Futur i que,
precisament, vam iniciar amb una Taula rodona sobre tendències en la
Jornada associativa del passat desembre.
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Amb aquest projecte, que finalitzarà en la Jornada associativa d’aquest
any, volem identificar les tendències que ens afectaran en els propers 5
anys a la provisió dels serveis sanitaris i socials i poder construir amb les
nostres entitats uns escenaris que permetin adaptar els serveis a les
necessitats immediats i futures de la nostra població, i contribuir a una
adequada organització del sistema sanitari i social.
Ho estem treballant en tots els nostres espais de participació i també
ho obrirem als professionals, als usuaris, i a les empreses que
col·laboren amb les nostres entitats i que fan del sector sanitari i social
una referència de dinamisme, de responsabilitat social i d’orientació a
resultats, que és el compromís que assumim davant la ciutadania.
Director, t’agraim moltíssim tenir-te avui aquí i la teva participació en
aquesta cloenda.

Moltes gràcies.
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