Els Consells de Salut dels
Governs Territorials de
Salut.

Estat del desplegament
22 maig 2009

Per què els GTS?
• Motius
econòmics
• Reducció
de costos
• Responsabilitat
en la gestió
pressupostària

• Motius
democràtics
• Major control

MILLORAR
per part del
LA
ciutadà
PROVISIÓ
DEL
• Participació
SERVEI
ciutadana

• Reducció
d’intermediaris

• Apropament entre
proveïdor del servei i el
ciutadà

• Motius de
proximitat

CANVI DE MODEL
SITUACIÓ DE
PARTIDA

SITUACIÓ FUTURA

Model basat en
l’oferta

Model basat en
les necessitats

Mesura de la
qualitat per a
cada línia

Mesura de la
qualitat de
salut global

Dificultats de
comunicació
entre els
agents
implicats

Estimula la
comunicació:
coordinació,
cooperació, etc.

• Funcions dels Governs Territorials de Salut

Són funcions del GTS, l’ordenació, la priorització i
coordinació dels recursos dels seus territoris de
referència per garantir la prestació efectiva de la cartera
de serveis del sistema de salut.
Per tant, és l’àmbit on s’han de planificar i avaluar de
forma descentralitzada les necessitats de salut per
assolir la millora de l’atenció prestada a la ciutadania i a
la comunitat.

PROCÉS de constitució
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ELABORAR
DOCUMENTACIÓ
PER MUNICIPI
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TRAMITACIÓ MUNICIPAL
- Aprovació PLE (30 d)
- Tramesa (10 d)
- Publicació DOGC i BOP (15 d)
- Informació pública (30 d)

1 d.

8i9

- CONSELL RECTOR
- Signatura PACTE
REPRESENTACIÓ
ACORD GOVERN
- Consell Tècnic
- Govern
- Publicació DOGC

TOTAL 189 días

President: Gerent Regió
ASSEMBLEA
ALCALDES

C. RECTOR
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Sistema finançament

ESTAT DE DESPLEGAMENT DELS GOVERNS
TERRITORIALS DE SALUT (GTS)
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Constituïts: 26
En tràmit municipal: 9
Pendents d’inici: 2

RESUM
Número de GTS constituïts per Acord de Govern: 26
dels 37 (70,3%).
Dels 11 que falten :
- 9 finalitzant tramitació municipal.
- 2: Previsió de constitució condicionada
.
Número de municipis consorciats: 623 dels 946
(65,8%).
El número de ciutadans/es inclosos en els territoris
dels GTS constituïts: 5.439.800 dels 7.665.969
(70,96%).

Consells de Salut: declaració de
principis
La participació ciutadana, no és més que l’exercici d’un dret
constitucional (article 23 Constitució Espanyola) i l’acompliment del
imperatiu que aquest situa en els poders públics (article 9.2).
La participació no es una finalitat en ella mateixa sinó un mitja per
aconseguir una fita determinada.
La participació no és una invenció, una moda o un conjunt d’actuacions
sense sentit per acabar cobrint un expedient. La participació és un fet,
una realitat ineludible en una societat democràtica.
Es responsabilitat de l’administració la facilitació d’espais i instruments
per tal que aquesta participació sigui efectiva

Consells de Salut: declaració de
principis
Apostem per treballar amb associacions i entitats amb representació
social per l’impacte del seu treball diari als diferents territoris (no
només de l’àmbit salut)
Cal construir la participació delibertativa a partir d’agents veritablament
representatius i desemmascarar en aquells que s’aprofiten de la
voluntat participativa. Especialment en un moment en que proliferen
les plataformes del tipus NIMBY (“no en el meu pati de darrera”) que
entenen només de processos concrets d’àmbit local o de vegades de
pur interès personal.
La participació només te sentit quan és organitzada i esdevé un
instrument per millorar la gestió publica. La participació és un model,
un instrument, un valor de la democràcia.

Consells de Salut: declaració de
principis
Qui representa els ciutadans és el Govern i el Parlament. El treball
amb les entitats no te per objecte millorar la representativitat o
augmentar-ne la seva la legitimitat.
No volem, només, un espai de caràcter administratiu o
administrativista on es pretén contenir o acontentar a les associacions
oferint-ne un plus de legitimació.

Consells de Salut
El Consell de Salut és l’òrgan de participació
ciutadana del Govern Territorial de Salut
Missió
Assessorament, consulta, supervisió i seguiment
de l’activitat del Govern Territorial de Salut. Les
conclusions, propostes i recomanacions que el
Consell de Salut emeti, en exercici de les seves
competències, són consultives, raó per la qual
no tenen caràcter vinculant.

PROCÉS de treball terrritorial previ Consell Salut

1ª FASE
35 d.

APROVACIÓ RRI PEL CONSELL RECTOR
APROVACIÓ MEMBRES C.S PEL CONSELL RECTOR

.

5d

ESTUDI MAPA
ESTUDI
ACTORS
TERRIT.

PRESENTACIÓ ALS
MEMBRES DEL CR
DE LA RS

CONEIXEMENT
DEL TERRITORI

20d

10.

1 d.

VISITA ENTITATS
JORNADES FORMATIVES
PRESENTACIÓ ALS
MEMBRES CR
(ENTITATS LOCALS)

CONSTITUCIÓ

PRE-CONSTITUCIÓ
CONSENS ACTORS

TOTAL 35 dies

Consells de Salut
Objectius:
• Canalitzar la participació ciutadana en l’àmbit de la
salut en el territori corresponent.
• Aconseguir una deliberació de qualitat sobre els
serveis públics de salut prestats a la ciutadania i a la
comunitat.
• Tenir en compte, en els processos de presa de
decisions, la diversitat social present en l’àmbit
geogràfic, per adaptar-hi les polítiques sanitàries i, en
general, les polítiques d’abast social.

Consells de Salut

Composició
•

La Presidència: correspon a la persona que exerceixi la
Presidència del Govern Territorial de Salut.

•

La Vicepresidència : correspon a la persona designada per les
entitats locals membres del Consell Rector del Govern Territorial
de Salut.

•

El Ple : format pel nombre de membres que determini el Consell
Rector, a més del president i vicepresident. Els membres del Ple
exerciran la representació d’un àmbit de participació social
concret en el si del Consell de Salut.

Consells de Salut
Composició
Organitzacions

veïnals,,

d'usuaris

i

usuàries,

de

voluntariat, de professionals i de familiars de malalts,
sindicals, empresarials més representatives al territori
de referència
També hi podran formar part altres tipus d’associacions
(p.e. Associacions de Gent Gran, de Dones, etc.)
Professionals i EEPP participaran en l’espai del Consell
com a informadors, com a convidats

Consells de Salut

Nombre de participants
El Decret i els Estatuts marquen un nombre de
participants al voltant de 20 membres. Es vol deixar,
però, aquesta xifra més o menys oberta per tal de
facilitar l’adaptació del Consell de Salut als possibles
canvis en el temps

Consells de Salut
Presa de decisions
La presa de decisions es farà per majoria simple i es
reflectirà per escrit les diferents posicions
Es buscarà un consens en les reunions i si més no, en el
cas que no s’hi arribi, es facilitarà la creació de
documents valoratius on totes les postures hi estiguin
reflectides
Hi haurà un document de retorn que expliqui perquè
malgrat

o gràcies

al que

ha dit el ciutadà/na,

l’Administració ha decidit fer el que ha fet

CONSELLS DE SALUT

• Consells de salut constituïts : 17 (32.17%)
• Previsió any 2010: 52 consells de salut
• Sessions realitzades de consells de salut: 17
(sense Barcelona ciutat)
• Associacions amb les que estem treballant a

data d’avui: 125
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Constituïts: 17
Iniciats: 4
Pendents d’inici: 31

CONSELLS DE SALUT
Principals temes tractats a proposta de les
associacions
1. Despesa farmacèutica, ús dels medicaments i recepta
electrònica: 2 sessions
2. Transport sanitari: 1 sessió
3. Finançament capitatiu: 1 sessió
4. Ordenació urgències nocturnes: 1 sessió
5. Reclamacions: 1 sessió

CONSELLS DE SALUT. ACORDS

•

Realitzar campanya informativa recepta electrònica. Conjunta
amb Consell Comarcal i entitats (CS Noguera)

•

Presentació del projecte al plenari del Consell de la Gent Gran
del Baix Llobregat (CS Baix Llobregat)

•

Sessions de treball amb les AAVV : despesa farmacèutica (Baix
Llobregat i Osona).

•

Realització d’una jornada monogràfica sobre transport sanitari
(Osona).

CONSELLS DE SALUT. ACORDS
Encartar a tots els butlletins municipals i els mitjans de comunicació de
les associacions, tríptics informatius sobre recepta electrònica
(Baix Llobregat, Baix Vallès i Osona).
• Estudiar realització d’una jornada específica sobre el bon ús dels
medicaments (Baix Llobregat Litoral, Osona, Noguera, Alt
Urgell).
• Incorporació paulatina dels consells de salut a la plataforma de
comunicació virtual (blogs, fòrums, llista de correus i comunicació,
e-Catalunya).

MOLTES GRÀCIES !!

ALBERT TORRENTS MIGUEZ
93 40386 51 atorrentsm@catsalut.cat

