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Més i millors serveis

• Serveis compartits: Laboratori de Referència de Catalunya (LRC), Imatge
Mèdica Intercentres (IMI), Mancomunitat Sanitària de Prevenció de
Riscos Laborals, serveis de gestió total o parcial

• Desenvolupar estratègies i instruments d’innovació en la compra pública
amb el SACAC (Servei Agregat de Contractacions Administratives)

• Donar suport a la implantació dels nous requeriments de l’LOPD

• Assessorar en l’àmbit de farmàcia i del medicament, millorant els
instruments actuals de gestió

• Desenvolupar una cartera de serveis específica per a l’àmbit d’atenció
social i la dependència

• Continuar oferint eines de Benchmark, en gestió de persones, en gestió
de l'excel·lència clínica i eficiència

• Continuar promovent la formació continuada, amb UCf, preparant als
professionals pels reptes actuals i de futur



Socialment responsables

• Millorar encara més la transparència i el rendiment de comptes

• Avançar en la definició i implementació de la responsabilitat social

corporativa en l’àmbit sanitari i social

• Desenvolupar i implementar instruments per a una contractació

administrativa socialment responsable

• Incorporar eines per facilitar el trasllat dels valors ètics a les

organitzacions, amb el Comitè d’ètica social



Compromís en la innovació i en la defensa dels associats 

• Participar des dels òrgans de govern i comissions del CSC, en tots els
òrgans representatius, consultius o fòrums de treball del Departament de
Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fent propostes
innovadores, realistes i sostenibles per al disseny i implementació de les
polítiques d’interès general

• Continuar aportant elements innovadors i de consens als diferents plans
estratègics del Departament de Salut i Afers Socials i Famílies: PLANUC,
ENAPISC, PIAISS, Interdepartamental d’atenció a les persones amb
trastorns de salut mental i addiccions, entre d’altres

• Defensar la sostenibilitat dels centres del SISCAT i del sector social,
mantenint la seva autonomia de gestió



Gestió i transferència del coneixement en xarxa

• Fer difusió del coneixement existent al sector sanitari i social i estimular la
generació d’innovació

• Identificar l’excel·lència, per compartir-la i fer-la escalable, com a
estratègia de millora per als sectors de salut i social: identificant processos
assistencials per millorar-los i fer-los més eficients

• Afavorir i fomentar la implicació de les entitats associades en els diferents
fòrums associatius, com a veritables espais de participació, col·laboració i
desenvolupament de models assistencials innovadors i que donin resposta
a les necessitats de salut i d’atenció a la població de referència



Gestió de les persones en les organitzacions

• Treballar per tal que la negociació col·lectiva en l’àmbit de la sanitat
concertada i de l’àmbit social s’adapti a les necessitats dels usuaris, i on els
professionals es vegin reconeguts i valorats

• Identificar l'excel·lència amb els associats i continuar amb el grup de treball
CreaTalent, millorant l’àmbit de docència i formació continuada

• Reflexionar de forma regular i reglada sobre els desafiaments de futur que
es planteja el sector en relació als professionals

• Aportar eines en benchmark quantitatiu per a la millora de la gestió de les
persones



Referents en la gestió del medicament

• Impulsar la innovació en la gestió i compra de medicaments

• Generar coneixement transnacional i sinèrgic en tota la cadena de valor
del medicament, des de la prescripció, compra i dispensació, fins a la
utilització i avaluació de resultats

• Crear espais de debat i de discussió sobre gestió pública dels
medicaments

• Impulsar sinergies i projectes en xarxa relacionats amb l’ús de
medicaments i la millora de la qualitat assistencial

• Desenvolupar nous models i instruments que facilitin la gestió eficient de la
prestació farmacèutica

• Potenciar l’atenció farmacèutica integral i integrada orientada a resultats
en salut


