NOTA INFORMATIVA 2/2019
COMISSIÓ DE PROVEÏDORS CATSALUT 11 de febrer de 2019

Temes tractats:
Informe de la Subdirecció del CatSalut
En el marc de les polítiques de gènere impulsades pel Govern es treballarà sobre els Plans
d’igualtat en les EPiCS i es demanarà a les associacions de proveïdors que també traslladin
aquesta iniciativa a les seves entitats associades.
A partir dels Acords de l’ICS en Atenció Primària i del II Conveni laboral del sector concertat
del SISCAT, el CatSalut demana a totes les entitats aconseguir millores de qualitat de
l’Atenció Primària a tot el territori.
Davant la vaga convocada per Metges de Catalunya, s’informa que el CatSalut ha mantingut
contactes amb el sindicat i les patronals, que en el moment actual s’està en una fase de
conciliació i confia que es pugui evitar la vaga, la qual difícilment entendria la població
després dels recursos que s’han posat al sistema per poder arribar als acords en la millora
de condicions laborals ja assolits.

Dificultats de contractació d’infermeres
Vegeu presentació del Sr. Marc Ramentol Punt-3 Comissió Entitats Proveïdores
Consideracions:
Es fa esment de l’especial dificultat en l’àmbit residencial per la mancança d’infermeres
disposades a treballar en aquest sector, qüestió que és un greu problema i que s’hauria
d’abordar en el curt termini.

Planificació econòmica plurianual i clàusules de contractació
El Sr. Ivan Planas explica que hi ha la intencionalitat de planificar la contractació amb més
antelació, conèixer l’escenari econòmic i avançar la preparació de les clàusules anuals al darrer
trimestre de l’any anterior.
Per al 2019 es treballarà per disposar de les clàusules el més aviat possible i començar a preparar
les dels 2020. També s’intentarà una millor sincronització amb la Direcció General de Protecció
Social per als àmbits de contractació compartits.
S’apunta que les entitats també hauran d’entendre i assumir el compromís en l’agilització del
tancament de les propostes.
Els nous trams de marginalitat a partir del 2019
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Comissió de sistemes de pagament
La reactivació de la Comissió havia estat plantejada com una necessitat per part de les
associacions de proveïdors de forma reiterada. D’acord amb aquesta petició es presenta per
part del CatSalut el calendari de reunions mensuals (dues reunions abans de cada Comissió de
proveïdors) i es demana a les associacions que designin els seus representants.
S’apunten algunes temes per treballar:
Trams de marginalitat i topalls de despesa
IRR-IRU
Desplegament nou sistema de pagament (2014) en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària
Nou sistema de pagament de Salut Mental
Anàlisi del sistema de pagament de l’atenció urgent
Índexs d’estructura hospitals
Revisió dels sistemes i tarifes actuals
Es demana a les associacions que comuniquin els temes que considerin convenients amb la
finalitat de fer la planificació del treball de la Comissió de sistemes de pagament en la nova
etapa.
En aquest punt, com a comentari addicional, el Sr. Ivan Planas esmenta que caldrà treballar en
l’avaluació (requeriment de memòries) del programa PIA en l’àmbit Sociosanitari.

Llistes d’espera i nou Decret Llei sobre Accessibilitat
Vegeu presentació de la Sra. Cristina Nadal Accesibilitat Comissió Entitats Proveïdores
Consideracions:
Sobre el Decret Llei es comenta que està en fase de projecte i en converses amb els grups
parlamentaris.
Sobre el tancament de llistes d’espera es comenta que s’estan analitzant les taxes d’inclusió
i des de La Unió es demana que ens facilitin la informació per tal de poder-ho treballar amb
les entitats i aquestes internament amb els seus equips professionals implicats.
Sobre contractació d’activitat vinculada a llistes d’espera, es ratifica la idea que no es farà
un altre pla de xoc i, en tot cas, es revisarà el volum de contractació en alguna entitat amb
criteris d’adequació de la demanda.

Sistema de verificació de medicaments SEVEM i aplicació en la dispensació a les persones
institucionalitzades en residències
El Sr. Joaquim Delgadillo fa l’aclariment que la desactivació dels registres per a la verificació en
les dispensacions per a persones institucionalitzades en residències és una responsabilitat de
l’oficina de farmàcia que faci la dispensació, també en els casos que es faci amb SPD.
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Valoració de l’estat de situació del Conveni de la sanitat concertada davant la convocatòria de
vaga del 18 al 22 de febrer
Es comenta que s’està en procés de conciliació amb reunions que es reprendran el dimecres dia
13 i es preveu que la negociació pugui estendre’s fins el divendres.

Barcelona, 14 de febrer de 2019
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