
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’Ac;vitat	  Privada	  

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Atenció	  a	  la	  Dependència	  

CONSELLS DE SECTOR 

ü 	  Consell	  de	  Sector	  d’Aliances	  Estratègiques	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  PRIMÀRIA	  

•  Unificació	  del	  CS	  d’AP	  de	  La	  Unió	  amb	  la	  Comissió	  d’AP	  del	  CSSC,	  creant-‐se	  la	  
Comissió	  del	  Sector	  d’AP	  conjunta.	  Canvi	  de	  vocal-‐president:	  Lluís	  Colomés.	  

•  Contribució	  nou	  sistema	  de	  pagament.	  
•  Par;cipació	  en	  el	  grup	  de	  treball	  del	  model	  d’assignació	  de	  la	  DMA	  de	  farmàcia	  

d’atenció	  primària	  2015	  i	  el	  model	  de	  coresponsabilització.	  
•  Programa	  d’harmonització	  farmacoterapèu;ca	  de	  medicaments	  en	  l’àmbit	  

d’atenció	  primària.	  	  
•  Projecte	  de	  decret	  d’acreditació	  dels	  equips	  d’atenció	  primària	  
•  Projecte	  de	  Benchmarking	  de	  La	  Unió.	  
•  Preparació	  de	  la	  VI	  Jornada	  d’Innovació	  en	  Atenció	  Primària.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  PRIMÀRIA	  

	  

Píndoles	  de	  coneixement	  	  	  
	  

•  Posada	  en	  marxa	  de	  la	  Dermatoscòpia,	  en	  l’àmbit	  de	  l’atenció	  primària	  de	  SAGESSA.,	  a	  càrrec	  de	  Lluís	  
Colomés,	  director	  d’atenció	  primària.	  

•  Espai	  interconsulta:	  millorant	  la	  integració	  entre	  nivells,	  a	  càrrec	  de	  Montse	  Ureña,	  directora	  d'Àmbit	  
d'Atenció	  Primària	  i	  Salut	  Mental	  del	  Consorci	  Sanitari	  de	  Terrassa.	  

•  Experiència	  prova	  pilot	  acreditació	  2014	  de	  Mútua	  Terrassa,	  a	  càrrec	  de	  Toni	  Roselló,	  cap	  de	  
planificació.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  
	  

•  Estat	  de	  la	  posada	  en	  marxa	  del	  procés	  d’acreditació	  d’Equips	  d’Atenció	  Primària	  (EAP),	  a	  càrrec	  de	  
Josep	  Davins,	  subdirector	  general	  de	  Serveis	  Sanitaris	  del	  Departament	  de	  Salut.	  

•  Oportunitats	  de	  par;cipació	  de	  les	  organitzacions	  de	  l’entorn	  TIC,	  Salut	  i	  Social	  en	  el	  nou	  marc	  de	  
finançament	  Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia	  Mila,	  project	  managener	  de	  la	  Fundació	  TICSalut.	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  ESPECIALITZADA	  
D’AGUTS	  

•  Nou	  sistema	  de	  pagament	  del	  CatSalut	  en	  l’àmbit	  de	  la	  contraprestació	  de	  
l’atenció	  hospitalària.	  

•  Llistes	  d’espera	  del	  CatSalut	  
•  Model	  d’assignació	  de	  la	  DMA	  de	  la	  MHDA	  2014	  i	  facturació	  per	  tarifes.	  
•  Par;cipació	  en	  el	  grup	  de	  treball	  de	  l’abordatge	  de	  la	  ges;ó	  del	  	  tractament	  de	  

l’hepa;;s	  C	  del	  CatSalut	  
•  Contractació	  de	  la	  diàlisi	  peritoneal	  als	  centres	  del	  SISCAT.	  
•  Conveni	  d’assistència	  derivada	  d’accidents	  de	  trànsit	  UNESPA	  2014.	  
•  Con;nuïtat	  al	  projecte	  de	  Benchmarking	  de	  La	  Unió	  
•  Seguiment	  de	  l’Informe	  de	  la	  Central	  de	  Resultats	  i	  Central	  de	  Balanços.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  ESPECIALITZADA	  D’AGUTS	  

	  
Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  	  

•  Contractes	  de	   ges;ó	  en	  el	   Consorci	   Sanitari	   de	   l’Anoia	   a	   càrrec	  del	   gerent,	  Ferran	  Garcia	   i	   del	   cap	  del	   Servei	   de	  Cirurgia,	  
Xavier	  Feliu.	  

•  Model	  quirúrgic	  integral	  amb	  adaptació	  a	  una	  demanda	  variable,	  a	  càrrec	  d’Àngels	  Martos,	  de	  l’Hospital	  Sagrat	  Cor.	  
•  Presentació	  de	  LACOCO	  MÈDIC,	  consultoria	  execu;va	  de	  comunicació	  corpora;va	  i	  màrque;ng	  mèdic,	  a	  càrrec	  de	  Pep	  Sant,	  

director	  d’Innovació	  i	  consultor	  estratègic	  i	  Xavier	  Benet,	  director	  crea;u	  i	  consultor	  estratègic.	  
•  Presentació	  de	   la	  Unitat	  Materno	   Infan;l	  Alt	  Urgell,	   a	   càrrec	  del	  director	  gerent	  de	   la	  FSH,	   	   Joan	  AlQmiras	   i	   del	   	  director	  

assistencial	  de	  la	  Unitat,	  Jordi	  Fàbrega.	  
•  Presentació	   del	   projecte	   d’Analgèsia	   invasiva	   domiciliària	   en	   CMA,	   de	   la	   Fundació	   Sanitària	   de	  Mollet,	   a	   càrrec	   de	  David	  

Baulenas,	  director	  mèdic	  i	  Núria	  Isach,	  cap	  del	  Servei	  d’Anestèsia	  i	  Bloc	  Quirúrgic.	  
•  Aplicació	   mòbil	   per	   millorar	   la	   informació	   al	   ciutadà,	   a	   càrrec	   de	   Rafael	   Lledó,	   director	   general	   de	   la	   Fundació	   Privada	  

Hospital	  Asil	  de	  Granollers	  i	  Anna	  Benavent,	  directora	  d’organització	  i	  sistemes	  d’informació.	  
•  Projecte	  de	  l’Atenció	  Primària	  de	  Salut	  de	  SAGESSA,	  a	  càrrec	  de	  Lluís	  Colomés,	  director	  d’atenció	  primària	  de	  l’en;tat.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Clàusula	  de	  crònics,	  plantejaments	  i	  propostes.	  Objec;us	  de	  la	  part	  variable	  2014:	  canvis	  i	  mo;us	  dels	  mateixos	  en	  relació	  a	  
la	  proposta	  2013.	  Ambdues	  presentacions	  a	  càrrec	  d’Àlex	  Guarga,	   gerent	  de	  Planificació,	  Compra	   i	  Avaluació	  de	   l’Àrea	  de	  
Serveis	  i	  Qualitat	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  

•  Presentació	   del	   projecte	   Avaluació	   de	   Tecnologies	   Sanitàries	   (ATS)	   del	   Parc	   Sanitari	   Sant	   Joan	   de	   Déu,	   a	   càrrec	   CrisQna	  
Garcia,	  directora	  general	  de	  l’Hospital	  General	  del	  Parc	  Sanitari	  Sant	  Joan	  de	  Déu	  i	  Laura	  Sampietro,	  subdirectora	  d’Innovació	  
de	  l’Hospital	  Clínic	  de	  Barcelona.	  

•  Presentació	  de	   l’estudi	  de	   la	  Central	  de	  Balanços	  2013,	  per	  Anna	  Roman,	   responsable	  de	   la	  Central	  de	  Balanços	  del	  Servei	  
Català	  de	  la	  Salut	  

•  Presentació	  sobre	  la	  qualitat	  de	  les	  dades	  del	  Registre	  de	  les	   llistes	  d’espera	  en	  atenció	  hospitalària,	  a	  càrrec	  de	  Joan	  Lluís	  
Piqué,	  gerent	  d’Atenció	  Ciutadana	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  SOCIOSANITÀRIA	  

•  Propostes	  sobre	  un	  nou	  model	  de	  pagament	  de	  la	  mitja	  estada	  que	  es	  
desglossa	  en	  convalescència,	  subaguts	  i	  postaguts.	  	  

•  Inici	  de	  treballs	  per	  al	  desenvolupament	  d’eines	  per	  al	  CMBD	  sociosanitari	  i	  
sistema	  de	  classificació	  de	  la	  complexitat	  

•  Inici	  de	  l’estudi	  de	  costos	  de	  convalescència	  per	  a	  traslladar	  propostes	  per	  a	  
estructurar	  al	  nou	  model	  de	  pagament	  de	  l’atenció	  sociosanitària	  

•  Actuacions	  per	  assolir	  el	  pagament	  del	  Mòdul	  Social	  en	  les	  tarifes	  
sociosanitàries.	  

•  Par;cipació	  en	  la	  Central	  de	  Resultats	  i	  Central	  de	  Balanços	  
•  S’han	  compar;t	  experiències	  de	  les	  en;tats	  associades.	  

ACTIVITATS	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  
SOCIOSANITÀRIA	  

	  Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  

•  Presentació	  del	  projecte	  d’Anàlisi	  i	  Implementació	  d’un	  Sistema	  de	  Prevenció	  i	  Resolució	  de	  
Conflictes	  dins	  dels	  Centres	  Sociosanitaris,	  a	  càrrec	  de	  M.	  Rosa	  Heras	  i	  Montserrat	  
Monereo,	  	  mediadores	  de	  la	  Societat	  Catalana	  de	  Mediació.	  

•  Presentació	  de	  LACOCOMEDIC,	  empresa	  de	  consultoria	  execu;va	  en	  comunicació	  
corpora;va	  i	  màrque;ng,	  especialitzada	  en	  el	  sector	  mèdic,	  a	  càrrec	  d’Anna	  Sant,	  directora	  
general	  i	  Xavier	  Benet,	  director	  crea;u.	  
	  

Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Presentació	  de	  l’Estudi	  de	  la	  Central	  de	  Balanços	  2013,	  per	  Anna	  Roman,	  responsable	  de	  la	  
Central	  de	  Balanços	  del	  Servei	  Català	  de	  la	  Salut.	  	  

•  Presentació	  del	  Pla	  Interdepartamental	  d’Atenció	  i	  Interacció	  Social	  i	  Sociosanitària	  (PIASS),	  a	  
càrrec	  del	  seu	  director,	  Albert	  Ledesma.	  

•  Presentació	  conjunta	  al	  Consell	  d’Atenció	  de	  la	  Dependència	  i	  del	  Sociosanitari	  sobre	  el	  nou	  
marc	  de	  finançament	  europeu	  per	  al	  desenvolupament	  de	  projectes	  de	  recerca	  i	  innovació,	  
en	  el	  marc	  d’Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia-‐Mila,	  project	  manager	  de	  TIC-‐Salut.	  	  



CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  DEPENDÈNCIA	  

•  Contribució	  per	  a	  assolir	  la	  reac;vació	  de	  les	  Prestacions	  econòmiques	  vinculades	  (PEV),	  
suspeses	  el	  2013.	  

•  Acord	  per	  impulsar	  la	  millora	  de	  la	  contractació	  pública	  de	  serveis	  d’atenció	  a	  les	  persones.	  
•  Anàlisi	  del	  deute	  de	  les	  en;tats	  associades	  a	  La	  Unió	  amb	  l’ICASS	  
•  Elaboració	  de	  la	  Guia	  de	  prevenció	  de	  la	  violència	  i	  de	  l’assetjament	  al	  centre	  de	  treball	  a	  les	  

ins;tucions	  socials	  
•  Aportacions	  tècniques	  per	  a	  millorar	  les	  condicions	  de	  les	  pròrrogues	  dels	  concerts	  2014	  i	  

canvi	  en	  els	  nous	  contractes	  
•  Contribució	  a	  la	  creació	  del	  Consell	  de	  Discapacitat	  de	  Catalunya	  (CODISCAT)	  
•  Mesures	  acordades	  amb	  el	  sector	  de	  la	  gent	  gran	  per	  assegurar	  la	  sostenibilitat	  del	  sector:	  

•  Implementació	  d’un	  protocol	  d’actuacions	  per	  garan;r	  el	  compliment	  de	  les	  obligacions	  
econòmiques	  dels	  usuaris	  

•  Priorització	  dels	  pagaments	  dels	  serveis	  d’atenció	  diürna	  i	  residencial	  i	  de	  la	  PEV	  
•  Racionalització	  de	  mecanismes	  de	  subministrament	  del	  material	  farmacèu;c	  als	  centres	  

residencials	  de	  gent	  gran.	  
•  Consolidació	  de	  la	  xarxa	  pública	  de	  serveis	  socials	  especialitzats	  

ACTIVITATS	  



	  
Píndoles	  de	  coneixement	  	  	  

•  Presentació	   del	   concepte	   de	   Formació	   Professional	   Dual,	   a	   càrrec	   d’Héctor	   Cantero,	  
Secretaria	  tècnica	  de	  Recursos	  Humans	  i	  Relacions	  Laborals	  de	  La	  Unió.	  

•  Presentació	  de	  la	  Guia	  de	  prevenció	  de	  la	  violència	  i	  de	  l’assetjament	  al	  centre	  de	  treball	  en	  
ins;tucions	   socials,	   a	   càrrec	   de	   M.	   José	   Casellas,	   responsable	   de	   Prevenció	   de	   Sanitas	  
Residencial	   i	   Héctor	   Cantero,	   de	   la	   Secretaria	   Tècnica	   de	   Recursos	   Humans	   i	   Relacions	  
Laborals	  de	  La	  Unió	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  

•  Presentació	   del	   Pla	   Interdepartamental	   d’Atenció	   i	   Interacció	   Social	   i	   Sanitària	   (PIAISS),	   a	  
càrrec	  del	  seu	  director	  Albert	  Ledesma.	  

•  La	  inspecció	  de	  Serveis	  Socials	  en	  el	  context	  actual,	  a	  càrrec	  d’Àngel	  Díaz,	  coordinador	  de	  la	  
Inspecció	  en	  l’àmbit	  de	  la	  gent	  gran,	  del	  Departament	  de	  Benestar	  Social	  i	  Família.	  

•  Presentació	  conjunta	  al	  Consell	  d’Atenció	  de	  la	  Dependència	  i	  del	  Sociosanitari	  sobre	  el	  nou	  
marc	  de	  finançament	  europeu	  per	  al	  desenvolupament	  de	  projectes	  de	  recerca	   i	   innovació,	  
en	  el	  marc	  d’Horizon	  2020,	  a	  càrrec	  d’Ignasi	  Garcia-‐Mila,	  project	  manager	  de	  TIC-‐Salut.	  

	  	  

Subgrup	  de	  la	  Discapacitat	  Intel·∙lectual	  

Anàlisi	  dels	  serveis	  per	  a	  persones	  amb	  discapacitat	  Intel·∙lectual	  al	  llarg	  de	  la	  seva	  vida:	  
organismes,	  enQtats,	  programes	  i	  equips,	  des	  de	  la	  infància	  fins	  a	  la	  vellesa.	  

CONSELL	  DE	  SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  DEPENDÈNCIA	  



SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  SALUT	  MENTAL	  

•  Par;cipació	  en	  el	  desenvolupament,	  en	  tots	  els	  àmbits,	  del	  Pla	  Integral	  de	  Salut	  
Mental	  

•  Projecte	  Es;gma	  d’Obertament.	  	  
•  Revisió	  de	  la	  problemà;ca	  vinculada	  al	  Codi	  Risc	  Suïcidi	  del	  CatSalut.	  
•  Debat	  sobre	  les	  implicacions	  per	  a	  la	  salut	  mental	  de	  la	  Reforma	  del	  Codi	  penal	  
•  Estudi	  sobre	  el	  risc	  de	  cronicitat	  en	  salut	  mental	  infan;l	  i	  juvenil	  
•  Con;nuïtat	  del	  projecte	  de	  benchmarking	  de	  salut	  mental,	  focalitzat	  en	  l’anàlisi	  

de:	  
–  Àmbit	  de	  ges;ó:	  indicadors	  generals	  
–  Àmbit	  assistencial:	  depressió	  Major	  i	  Trastorn	  Sever	  (TSM)	  

•  IV	  Jornada	  de	  Salut	  Mental.	  

ACTIVITATS	  



SECTOR	  D’ATENCIÓ	  A	  LA	  SALUT	  MENTAL	  

	  

Píndoles	  de	  coneixement	  	  
	  

•  Pla	   Integral	   (interdepartamental)	   de	   Salut	   Mental.	   Presentació	   de	   la	   línia	  
estratègica	   “Desplegament	   d’un	  model	   de	   suport	   a	   l’habitatge	   integral	   en	   salut	  
mental”.	  Enric	  Arqués,	  president	  de	  Fòrum	  Salut	  Mental.	  

•  Presentació	  de	  la	  línia	  estratègica	  infanto-‐juvenil	  del	  Pla	  Integral	  de	  Salut	  Mental,	  
a	  càrrec	  de	  Carme	  Grifoll,	  directora	  de	  la	  Fundació	  Nou	  Barris.	  

	  	  
Visites	  d’experts	  	  
	  

•  Presentació	  pacient	  crònic	  i	  pacient	  complex	  de	  salut	  mental,	  a	  càrrec	  de	  Pere	  
Bonet,	  president	  del	  Consell	  Assessor	  de	  Salut	  Mental	  i	  addiccions.	  



SECTOR	  DE	  SERVEIS	  D’ACTIVITAT	  PRIVADA	  

•  Contribució	  al	  plantejament,	  propostes	  i	  signatura	  del	  conveni	  d’UNESPA	  per	  a	  
accidents	  de	  trànsit.	  

•  Realització	  de	  l’Estudi	  sobre	  Aliances	  Estratègiques	  i	  Col·∙laboració	  
Publicoprivada	  

•  Aportacions	  al	  Decret	  hipoacúsia	  per	  a	  la	  implementació	  del	  cribratge	  audi;u	  
universal	  de	  la	  xarxa	  privada.	  

•  Actuacions	  en	  defensa	  de	  l’exempció	  de	  l’IVA	  d’atenció	  quirúrgica.	  
•  Organització	  de	  la	  II	  Jornada	  del	  Consell	  d’Ac;vitat	  privada	  

ACTIVITATS	  

PÍNDOLES	  DE	  CONEIXEMENT	  I	  VISITES	  D’EXPERTS	   Van	  començar	  a	  
inicis	  del	  2015	  



SECTOR	  DE	  SERVEIS	  D’ALIANCES	  ESTRATÈGIQUES	  

•  Estudi	  sobre	  Aliances	  Estratègiques	  i	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Col·∙laboració	  Publicoprivada	  	  
	  	  	  	  	  	  conjuntament	  amb	  el	  CS	  d’Ac;vitat	  Privada.	  
	  
•  Inici	  organització	  Jornada	  d’aliances	  estratègiques.	  
•  Inici	  del	  treball	  per	  al	  desenvolupament	  del	  document	  ”Marc	  de	  

referència	  per	  l’establiment	  d’aliances	  estratègiques”	  com	  a	  guia	  
metodològica	  per	  a	  l’establiment	  d’aliances	  estratègiques.	  

ACTIVITATS	  

PÍNDOLES	  DE	  CONEIXEMENT	  I	  VISITES	  D’EXPERTS	  


