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AGRUPACIO                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 5.Promoure la proximitat i el compromís dels professionals i del ciutadà 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El Pla de salut de Catalunya 2011-2015 es basa en la millora de l'atenció de la salut a la població a través del coneixement clínic. Així, el lideratge 
clínic i la incorporació del coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació esdevenen elements clau per l'èxit de la transformació del 
model assistencial i l'assoliment dels objectius de salut. 
La governança i la gestió del sistema sanitari fan necessari l'establiment de relacions entre els diferents agents implicats. Els agents i la naturalesa de 
les relacions que s'estableixen són molt diversos, els principals agents són la ciutadania, els professionals, els proveïdors de la xarxa sanitària 
d'utilització pública i la resta d'agents que actuen en partenariat en el sector salut. Les relacions amb els proveïdors es desenvolupen, principalment, al 
voltant de la compra dels serveis, en canvi amb la resta d'agents no. El desenvolupament d'aquestes relacions que van més enllà de la compra de 
serveis, han estat sempre importants però en el context actual en el que cal aplicar mesures i canvis al sistema sanitari per garantir la seva 
sostenibilitat, esdevenen claus. A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel 
seu bon funcionament. 
Pel que fa a les emergències mèdiques cal desenvolupar les línies de col·laboració amb la resta de la xarxa assistencial a fi d'aconseguir la resposta 
més adequada a les necessitats en cada cas, tot garantint la màxima eficiència. 

Població objectiu: 
La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els 
professionals de la salut, els centres privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions 
públiques,principalment l'Institut Català de la Salut (ICS). 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Establir un nou marc de relacions, ajustat a la situació actual de restriccions pressupostaries i a les noves necessitats socials, entre l'Administració 
Sanitaria i els agents del sistema. 
Enfortir el paper del professional sanitari implicant el coneixement professional i el criteri clínic en la governança i la gestió del sistema. 
Reforçar el valor de proximitat de l'asseguradora pública -CatSalut- amb les necessitats del ciutadà centrant la planificació, la contractació i l'avaluació 
en els serveis i en els resultats, i enfortint els espais de comunicació amb els pacients i ciutadans. 
Situar al ciutadà com a eix del sistema, el que comporta també l'exigència de la seva corresponsabilitat en la seva salut i en el bon ús dels recursos 
sanitaris, com a contribució personal i col·lectiva a la sostenibilitat del sistema. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 i plans directors. 
 

Missió 
Definir i desplegar el marc de relacions entre l'Administració Sanitaria i els agents del sistema, reforçant el paper dels professionals, incorporant als 
ciutadans a fer-se corresponsables de la seva salut reconeixent el paper de la sanitat privada com a complementària del sistema públic de salut i 
contribuir a la millora de l'eficiència i l'agilitat a través de la reordenació de les emergències. 
 



 
PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)  
MEMÒRIES DE PROGRAMES  

 

390 

   

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1) 
 1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut 
· Implementar el projecte Essencial - 'Afegint valor a la pràctica clínica' (OE5.2) 
 1. Elaborar les recomanacions per l'ús eficient dels recursos en el marc del projecte Essencial 
· Disminuir la variabilitat en la pràctica clínica a través dels protocols i guies clíniques (OE5.3) 
 1. Publicar estudis monogràfics sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la 
· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4) 
 1. Consolidar i estendre el funcionament del Consell Consultiu de Pacients 
 2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania 
· Promoure la corresponsabilitat en un bon ús dels recursos i l'ètica dels hàbits saludables (OE5.5) 
 1. Publicar la Guia d'ús de recursos i serveis sanitaris del CatSalut 
· Enfortir la proximitat i la confiança del ciutadà amb el CatSalut (OE5.6) 

 1. Augmentar el nivell de coneixement dels ciutadans residents a Catalunya respecte al CatSalut, com a Asseguradora Pública de Sanitat de 
Catalunya 

 2. Garantir un alt nivell de satisfacció ciutadana amb els serveis de salut com element clau en el seguiment de la qualitat assistencial. 
· Reordenar el transport sanitari i l'atenció a les emergències mèdiques (OE5.7) 
 1. Establir una central de coordinació única per al transport sanitari no urgent i urgent 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Professionals que participen en activitats relacionades amb el 
desplegament del Pla de salut Nombre OE5.1  4.000,00 4.000,00

2. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en 
el marc del projecte Essencial Nombre OE5.2  25,00 24,00

3. Monogràfics publicats sobre la variabilitat en la pràctica 
clínica i recomanacions per a disminuir-la Nombre OE5.3  4,00 10,00

4. Ciutadans residents a Catalunya que declaren conèixer que 
el CatSalut és l'Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya % OE5.6  60,00 75,00

5. Integració, a través d'una central de coordinació única, del 
transport sanitari no urgent i urgent 

Sí(1)/No
(0) OE5.7  1,00 1,00

6. Jornades de seguiment i sessions plenàries del Consell 
Consultiu de Pacients Nombre OE5.4   7,00

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 48.277.124,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 277.581.156,47
3 Despeses financeres 236.212,24
4 Transferències corrents 6.675.486,00
6 Inversions reals 2.201.553,54
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 429.251,26
Total despeses 335.400.783,51

 

Llocs de treball pressupostats del programa 991
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AGRUPACIÓ                                : Salut 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut 
GESTOR DE PROGRAMA          : 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme Subsector: Fund 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar el lideratge clínic i incorporar el coneixement professional en la planificació, la gestió i l'avaluació (OE5.1) 
 1. Dinamitzar la participació de professionals en les activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut 
· Disminuir la variabilitat en la pràctica clínica a través dels protocols i guies clíniques (OE5.3) 
 1. Publicar estudis monogràfics sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la 
· Estendre el Programa Pacient Expert i impulsar el Consell de Pacients (OE5.4) 
 2. Promoure polítiques actives de relació amb la ciutadania 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2011 2012 2013 2014  
Real Real Previst Previst 

1. Projectes de recerca Nombre OE5.3 47,00 50,00 45,00 45,00

2. Publicacions indexades Nombre OE5.3 51,00 71,00 52,00 55,00

3. Tractaments odontològics Nombre OE5.3 11.330,00 11.958,00 11.320,00 12.163,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Suport administratiu a la recerca del Consorci Sanitari del Maresme. 
2. Sol·licitud i seguiment de beques i concurs competitius. 
3. Manteniment de bases de dades. 
4. Monitorització de assajos clínics. 
5. Assessorament metodològic en la fase de disseny i redacció de estudis. 
6. Elaboració de l'anàlisi estadístic de les dades i elaboració de l'informe de resultats. 
7. Realització de visitas per part de la unitat d'odontologia. 
8. Realització de tractaments per part de la unitat d'odontologia. 
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 341.218,56
2 Despeses corrents de béns i serveis 800.418,69
3 Despeses financeres 3.603,25
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 6.376,56
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 1.151.617,06

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 12
 




