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Presentació
Les organitzacions sanitàries, sociosanitàries i socials es desenvolupen en un context canviant
que demana l’adaptació a nous serveis i nous models d’atenció, en uns paràmetres de màxima
eficiència i qualitat.
En aquest marc de canvi continu, l’àmbit econòmic financer de
les organitzacions sanitàries i socials permet realitzar un
diagnòstic de la situació de l'empresa, així com establir la base
per a la presa de decisions i la realització de previsions a futur
per a la planificació i per a l’execució de noves estratègies.
Conscients d’aquesta realitat Unió Consorci Formació ha elaborat i dissenyat conjuntament
amb professionals experts del sector un itinerari de formació continuada i especialitzada,
diferenciador i atractiu, per al col·lectiu de professionals de l’àmbit econòmic financer de les
organitzacions sanitàries i socials

Objectius
General
Oferir als professionals una formació continuada especialitzada amb un programa de
coneixement aplicat que permeti l’actualització i adaptació a les necessitats actuals de l’àmbit
economicofinancer d’una entitat en aquest sector.
Específics
•
•
•
•

Actualitzar i adaptar-se als nous contextos amb eficiència i responsabilitat.
Fer un procés de reflexió individual que permeti una actualització professional
efectiva.
Tenir visió global i estratègica, atents a les noves realitats i tendències de futur.
Treballar amb el màxim d’eficàcia i eficiència en la gestió, optimitzant recursos i
impulsant noves maneres de fer.

Adreçat a
Professionals integrants dels mateixos processos economicofinancers que vulguin actualitzar
els seus coneixements per a millorar el seu desenvolupament professional.
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Metodologia i format
El programa comprèn seminaris presencials a càrrec de professionals experts en la matèria,
orientats a entrenar i desenvolupar tècniques, recursos i models útils per aplicar a les
organitzacions. Inclouen activitats i dinàmiques participatives per promoure l’intercanvi de
coneixements i d’experiències professionals en l’àmbit economicofinancer.
Format de mitja jornada intensiva (de 9 a 14 h) que incorpora esmorzar - col·loqui per afavorir
el networking entre els participants.

Continguts
Els continguts del programa formatiu d’actualització han estat dissenyats i elaborats per un
grup de treball impulsat per La Unió i el Consorci de Salut i Social de Catalunya amb el propòsit
de tractar temes relacionats amb l’activitat quotidiana dels professional de l’àmbit
economicofinancer del sector salut i social.
Volem agrair la participació en aquest grup de treball a:
 Sra. Anna Farrés, Directora de Gestió d’Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa.
 Sra. Marta García, Directora d’Economia i Finances del Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, Sant Boi del Llobregat.
 Sra. Nuria García, Directora de Control de Gestió del Consorci Sanitari de Terrassa.
 Sra. Vicky Rovira, Directora Economicofinancera de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau, Barcelona.
 Sr. Josep Fusté, Direcció d’Anàlisi Econòmica, Estudis i Prospectiva de La Unió.
Aquest grup d’experts continuarà la seva activitat fent una valoració d’aquesta segona edició
per facilitar i orientar el disseny i l’elaboració de la següent edició d’aquest programa.
El programa s’ha estructurat en dos àmbits competencials que contenen diversos mòduls
temàtics:




Competències tècniques:
o Transversals vinculades amb l’organització i el seu entorn. Continguts que
tenen un àmbit més de caràcter normatiu, del marc legal, acreditatiu del
nostre entorn professional.
o Específiques vinculades als processos economicofinancers. Accions formatives
orientades a actualitzar coneixements i habilitats pel que fa al seu
desenvolupament i optimització.
Competències de relació: diferents nivells d’interrelació. La formació pel que fa al
desenvolupament de les aptituds i actituds vinculades a l’autolideratge i les
competències personals en les relacions amb els professionals, unitats, serveis, etc.
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S’han definit de forma genèrica 5 mòduls temàtics que descrivim a continuació:

Mòdul 1. Entorn. Comprendre l’àmbit economicofinancer en el sector salut: Pla de Salut de
Catalunya. Models de finançament. Tipologies d’entitats del sector Salut. Eines d’avaluació i
informació del Departament de Salut. Tipologies d’atenció.
Mòdul 2. Qualitat i gestió de processos. Aprofundir en els coneixements dels professionals en
gestió de la qualitat i millora contínua: models de qualitat (p. ex. EFQM d’excel·lència), la
gestió per processos, els indicadors, l’acreditació dels centres sanitaris a Catalunya.
Mòdul 3. Comptabilitat i facturació. Actualitzar coneixements i habilitats vinculats als
mateixos processos economicofinancers respecte a: comptabilitat, facturació, tresoreria,
compres, logística i fiscalitat.
Mòdul 4. Autolideratge i competències personals. Millorar l’autoconeixement. Reconèixer els
estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per desenvolupar un model de
relació eficient.
Mòdul 5. Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis etc. Valorar la importància
d’establir dins del marc professional unes relacions interpersonals positives i eficaces.
Capacitar els professionals en la utilització de tècniques de relació i models d’actuació davant
de situacions més freqüents d’interacció professional. Reflexionar sobre les diferents formes
de treballar.
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Programa i cicle de tallers any 2019
De març a juliol
2a edició: tallers en divendres
Novetat: tallers en dilluns

Mòdul 1. Entorn
Taller 1. El sistema sanitari català
Taller 2. Codificació i Documentació clínica en l’àmbit ecofin

22/03/2019
25/03/2019

2a edició
NOVETAT

Mòdul 2. Qualitat i gestió de processos
Taller 3. Models i mètodes al servei dels professionals de l’àmbit ecofin

29/03/2019

2a edició

05/04/2019
12/04/2019

2a edició
2a edició

26/04/2019
10/05/2019
20/05/2019
17/05/2019
24/05/2019
11/06/2019

2a edició
2a edició
NOVETAT
2a edició
2a edició
2a edició

17/06/2019

NOVETAT

07/06/2019
01/07/2019

2a edició
NOVETAT

Mòdul 4. Autolideratge i competències personals
Taller 15. Autoconeixement i coneixement de l’altre

14/06/2019

2a edició

Mòdul 5. Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis, etc
Taller 16. Habilitats relacionals
Taller 17. Gestió de conflictes en els equips

21/06/2019
28/06/2019

2a edició
2a edició

Mòdul 3. Comptabilitat i facturació
Taller 4. La comptabilitat dels centres sanitaris concertats
Taller 5. Anàlisi de balanços dels centres sanitaris concertats
Taller 6. Com entenem la comptabilitat pública i el control en
l’àmbit de la salut?
Taller 7. Facturació i gestió de cobraments
Taller 8. Contractació i Facturació CatSalut – Automatització de processos
Taller 9. Tresoreria, el cor de les entitats
Taller 10. El món de les compres hospitalàries
Taller 11. Introducció a la logística interna hospitalària
Taller 12. Logística hospitalària, Integració de la cadena logística
del proveïdor al pacient. Gestió de pròtesis.
Taller 13. L’IVA i els centres sanitaris
Taller 14. Fiscalitat en l’assistència sanitària

Durada
Són un total de 17 sessions de 5 hores de duració.
L’horari de les sessions és de 9:00 a 14:00 h.

Lloc de realització
El curs s’impartirà a les instal·lacions d’Unió Consorci Formació. Parc Sanitari Pere Virgili.
Esteve Terradas, 30. Edifici Tramuntana, baixos. 08023 Barcelona.
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Modalitats d’inscripció
S’ofereixen diferents possibilitats d’inscripció al cicle Update economicofinancer:
Inscripció individual als tallers
– Taller núm. 15 (Autoconeixement per a l’eficàcia personal, amb eina Discovery Insights)
– Resta de tallers

215€
105€

Paquets d’inscripcions
Les organitzacions que adquireixin un pack tenen dret a inscriure el professional que
considerin a cada seminari, de manera que el conjunt del pack pugui ser realitzat per una o
diverses persones, a criteri de cada entitat. En el moment de fer la inscripció al pack s’hauran
d’identificar els tallers en què es vol participar.
– Pack de 20 inscripcions (Cada pack de 20 compta amb dues inscripcions al taller núm. 15)
– Pack de 10 inscripcions (Cada pack de 10 compta amb una inscripció al taller núm. 15)

1.900€
950€

Descarrega i complimenta el document d’inscripció.
Les devolucions d’inscripcions als diferents tallers i seminaris del Update economicofinancer es
faran per cancel·lacions amb una antelació mínima d’una setmana.

Formació a mida
Els seminaris de l’Update economicofinancer poden impartir-se també en un format a mida,
adaptant i alineant el projecte formatiu amb els interessos i necessitats d’una organització en
concret.

Acreditació
Els participants del programa rebran un certificat acreditatiu de les entitats organitzadores,
que acreditarà la seva participació en la formació.
L’assistència a tots els tallers d’aquesta 2a edició de l’Update economicofinancer permetrà
obtenir, als assistents que ho desitgin, un certificat d’extensió universitària d’assistència, emès
per la Fundació Universitària del Bages, Campus UManresa (Universitat de VIC - Universitat
Central de Catalunya).

Per a més informació
Unió Consorci Formació. Tel: 93.259.43.85 Maria Nadal mnadal@ucf.cat www.ucf.cat
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PROGRAMES DETALLATS DELS SEMINARIS
DE L’UPDATE ECONOMICOFINANCER
(2a edició 2019)
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Mòdul 1: Entorn
Taller núm. 1: El sistema sanitari català
22 de març de 2019
Moltes de les obligacions que es deriven de la gestió econòmica dels centres s’expliquen coneixent els
orígens del sistema sanitari català i el seu funcionament.
Amb aquest mòdul es pretén que els participants del programa tinguin una panoràmica global del
funcionament del sistema sanitari català, dels actors que hi participen i dels instruments de relació.
Objectius:
 Conèixer els orígens i el funcionament actual del sistema sanitari català.
 Conèixer els diferents actors del sistema sanitari català i les seves particularitats.
 Entendre el model sanitari català i les seves repercussions sobre la gestió economicofinancera
dels centres.
Continguts:
 El model sanitari català. El Departament, el CatSalut, l’AQUAS i el SISCAT. Sectors d’activitat en
el sistema sanitari.
 L’estructura de provisió: titularitats jurídiques i conseqüències. La SEC-95 i la SEC-2010.
Autonomia de gestió.
 La planificació i la compra de serveis. Negociació, gestió i avaluació del contracte. La compra de
les diferents línies d’activitat.
Docents:
Maria Reventós és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra i
Màster en Economia per la London School of Economics and Political Science. Treballa des del 1998 en
el sector sanitari, sector de què disposa d’una visió àmplia ja que hi ha desenvolupat tasques tant en
l’àmbit de la planificació i la compra de serveis com en el de la provisió, tant en l’àmbit local com amb la
participació en nombrosos projectes internacionals. Actualment desenvolupa la seva tasca professional
a La Unió, on s’encarrega de coordinar els sectors d’atenció especialitzada d’aguts i atenció primària, i és
responsable dels àmbits de farmàcia i tecnologies de la informació.
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novetat
Taller núm. 2: Codificació i Documentació clínica en l’àmbit economicofinancer.
25 de març de 2019
Objectius:
 Dotar de coneixement en terminologia mèdica al personal dels departaments
economicofinancers.
 Conèixer les implicacions de la tasca de Codificació i Documentació clínica en les finances dels
centres.

Continguts:
 Terminologia mèdica
o Parts anatòmiques
o Malalties
o Procediments
 Codificació i Documentació clínica
o Catàlegs
o CMBD
o Implicacions en les finances

Docents:
Gemma Gelabert. Responsable del departament de Documentació Clínica de l’Hospital Sant Joan de
Deu d’Esplugues.
Montse Tortolero Sevillano. Responsable del Departament de Facturació de l’Hospital Sant Joan de Deu
d’Esplugues de Llobregat.
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Mòdul 2: Qualitat I gestió de processos
Taller núm. 3: Qualitat i gestió de processos: models i mètodes al servei dels
professionals de l’àmbit ecofin
29 de març de 2019
El binomi qualitat - atenció sanitària és una relació bàsica i necessària però que necessita una profunda
reflexió per a donar-li un nou enfocament més adaptat a la realitat dels nostres centres. Hom considera
que en general els professionals de la salut, entre ells els professionals dels departaments no
estrictament assistencials, i els sistemes de gestió de la qualitat no estan en un mateix pla ni en la
mateixa orientació.
Hi ha una asimetria entre la tasca del professional sanitari (assistencial o no) i allò que se sol entendre
per qualitat (processos, demanda d’informació de resultats, indicadors, registres, monitoratges, normes
de funcionament, protocols, procediments...) derivada tant des dels òrgans de gestió dels centres com
de la pròpia administració sanitària.
No s’ha aconseguit escurçar la distància que hi ha entre el coneixement cientificotècnic, expressat tant
en l’assistència com en les estructures de suport assistencial, i els instruments d’anàlisi i millora de la
qualitat i seguretat del pacient. Un model de qualitat pot ajudar a disminuir aquesta asimetria?
Per altra banda, als darrers anys, la gestió d’operacions i les seves metodologies i filosofies de gestió
(Lean com la més coneguda) han aconseguit uns nivells d’excel·lència operativa i de qualitat molt alts,
difícilment imaginables fa uns anys. Aquestes metodologies i la gestió d’operacions s’estan introduint en
el sector salut. Degudament adaptada, aquesta gestió per processos i operacions moderna és una de les
claus per a la millora de la qualitat i fluxos dels hospitals i institucions sanitàries.
Objectius:
 Conèixer el sistema d’acreditació de centres com una eina integrada i útil per al control de
gestió de la qualitat.
 Reflexionar sobre el rol dels departaments economicofinacers dels centres en la gestió de la
qualitat.
 Conèixer la relació dels sistema d’acreditació amb el model europeu de qualitat EFQM.
 Conèixer, de manera introductòria, les noves metodologies de gestió d’operacions (Lean, kata,
design thinking) aplicades al sector sanitari.
Continguts:
1. Les acreditacions dels centres sanitaris de Catalunya
a. Presentació del model i la seva importància
b. Estàndards rellevants per a l’àrea economicofinancera dels centres
c. Oportunitats i/o dificultats en implantació de l’acreditació als centres
d. Eixos claus del model d’acreditació
2. El model europeu de qualitat EFQM
a. Acreditació, model estructurat seguint EFQM
b. Diferències entre model EFQM i model Acreditacions
3. Gestió d’operacions i Lean
a. Introducció, principis i conceptes generals (VSM, Flux, Valor, Cicle PDCA, etc.)
b. Projecte de millora amb una simulació pràctica
Presentació teòrica del model d’acreditació i el model EFQM amb posterior exercici d’identificació dels
estàndards, subcriteris i criteris més rellevants per a l’àrea economicofinancera dels centres.
Taller on es simula el funcionament d’un hospital de dia i es realitza, en diverses rondes, un projecte de
millora amb metodologia Lean.
Docents:
Antonio Campos. Enginyer Industrial. Lean Practitioner. Màster MBA UdG. Responsable de la Unitat de
suport als processos de l’HU de la Vall d’Hebron. CEO de Balio Tecnologia.
Xavier Garcia. Biòleg. Responsable de Qualitat de Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà (SSIBE).
Màster en Qualitat UPC.
Albert Nogué i Font. Metge. Mestre. Director de qualitat, atenció a l’usuari i estratègia de l’Institut
d’Assistència Sanitària de Salt. Màster en Qualitat. Màster en Bioètica i dret.
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Mòdul 3: Comptabilitat i facturació
3.1. Comptabilitat
Taller núm. 4: La comptabilitat dels centres sanitaris concertats
5 d’abril de 2019
La comptabilitat de les entitats que presten serveis sanitaris es troba condicionada bàsicament per dos
factors:
- La naturalesa jurídica de l’entitat, que condiciona el règim comptable a aplicar.
- El tipus d’activitat de prestació de serveis en règim de concert públic i la seva forma de
finançament.
Aquests elements són claus per entendre tant el marc comptable general com els aspectes particulars
que afecten la gestió comptable.
Objectius:
En aquest seminari s’analitzaran les particularitats del règim comptable dels centres en funció de la seva
forma jurídica, donant per tant una visió transversal de tot el sector sanitari concertat català.
Igualment, es pretén exposar els principals aspectes particulars i característiques de les operacions
pròpies d’aquests centres i la seva incidència en la gestió comptable.
Continguts:








Pla general comptable
El règim comptable d’aplicació a les entitats sanitàries en funció de la seva forma jurídica
 El Pla General Comptable
 El Pla General Comptable de les Fundacions
 El Pla General Comptable Públic de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pressupostària: aspectes d’aplicació al sector sanitari
Aspectes particulars de la comptabilitat del sector sanitari
 Règims d’ús d’actius
 Facturació al CatSalut
 Personal: DPO, altres provisions
 Subvencions i aportacions patrimonials
Les excepcions i notes més habituals en els informes d’auditoria dels centres sanitaris. Com
preveure i planificar aquest tipus d’incidències.

Docent:
Pere Ruiz Espinós. Economista, Auditor Censor Jurat de Comptes Soci de Faura-Casas, AuditorsConsultors, SL.
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Taller núm. 5: Anàlisi de balanços dels centres sanitaris concertats
12 d’abril de 2019
Els centres prestadors de serveis sanitaris presenten unes característiques determinades que permeten
establir uns factors comuns per analitzar adequadament la seva estructura economicofinancera i
patrimonial.
Objectius:
Conèixer les principals particularitats de l’estructura economicofinancera i patrimonial del sector
sanitari i disposar d’eines per realitzar una adequada comparació entre centres.
Continguts:




Principals trets característics de l’estructura economicofinancera i patrimonial del sector
sanitari.
Trets diferencials en funció de la tipologia, naturalesa, activitat i dimensió dels centres.
Aspectes rellevants de la informació subministrada per la Central de Balanços del CatSalut. Com
interpretar:
 Dades presentades.
 Estructura de balanços i compte de resultats.
 Ratis i indicadors.
 Característiques de les agregacions per grups presentades per la Central de Balanços.

Docent:
Pere Ruiz Espinós. Economista, Auditor Censor Jurat de Comptes Soci de Faura-Casas, AuditorsConsultors, SL.
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Taller núm. 6: Com entenem la comptabilitat pública i el control en l’àmbit de la
salut?
26 d’abril de 2019
Objectius:





Oferir una visió del règim de comptabilitat que apliquen les entitats del sector públic de l’àmbit
de salut incloses en el sector públic de la Generalitat que permeti una adequada comprensió en
relació al retiment de la informació financera i pressupostària.
Analitzar les diferències entre la comptabilitat general i la pressupostària, així com el
tractament comptable de les operacions més significatives.
Presentar les novetats en l’àmbit del control establert per la Generalitat a les entitats del seu
sector públic, així com les propostes de futur.

Continguts:
1.

2.

3.

Règim de comptabilitat
- Conèixer els aspectes rellevants del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat
aprovat per l’Ordre 137/2017, de 29 de juny.
- Concretar el contingut de la informació pressupostària que les entitats han d’incloure en els
comptes anuals.
Diferències entre la comptabilitat general i la comptabilitat pressupostària
- Tractament en comptabilitat general i pressupostària de les operacions que presenten
diferències més significatives.
- Analitzar els diferents estats comptables de caràcter pressupostari a incloure en els comptes
anuals.
Novetats en l’àmbit del control
- Informar sobre les actuacions en l’àmbit del control posterior de les entitats, així com les
perspectives de futur.
- Analitzar les funcions i competències dels òrgans de control intern.

Docent:
Ivan Puig Serra. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Universitat Autònoma de Barcelona
(1988-1993). Experiència professional com a auditor de comptes. Ha estat Interventor de la Generalitat
exercint el control financer d’entitats públiques d’àmbit sanitari i com a Interventor delegat del Servei
Català de la Salut. Ha estat Director Econòmic i de Serveis del Consorci Sanitari de Barcelona i Cap de
Serveis Econòmics. Hospital Clínic de Barcelona. Des del gener de 2012 fins a l’actualitat és Interventor
Adjunt per al Control d’Entitats del Sector Públic (Intervenció General). Generalitat Catalunya.
També disposa d’experiència com a docent en el Postgrau d’Auditoria Pública (Escola d’Administració
Pública de Catalunya) de les sessions relatives a comptabilitat i control de les entitats del sector públic
de la Generalitat. En l’Escola d’Administració Pública de Catalunya també ha impartit docència sobre:
Comptabilitat pública de la Generalitat, Comptabilitat financera i anàlisi d’estats financers i Control
financer. Al Centre d’Estudis Financers (CEF) ha realitzat la preparació d’oposicions del cos superior de la
Generalitat (Àrea pressupostària i de control).
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3.2. Facturació
Taller núm. 7: Facturació i gestió de cobraments
10 de maig de 2019
Aquest taller està dissenyat per donar una visió global dels sistemes de registre d’activitat, facturació i
gestió de cobraments. Aprofundirem en els diferents tipus de facturació en l’entorn sanitari i farem incís
en la casuística específica de la gestió de cobraments de mútues i privats.
Objectius:
 Conèixer la importància del registre i identificació correcta de les assistències.
 Diferenciar els tipus de facturació.
 Proporcionar eines per facilitar la gestió de cobraments.
Continguts:








Registre d’activitat. Com es transforma l’activitat realitzada en activitat facturable i facturada
o Sistema de registre d’activitat
o Identificació correcta de les assistències
Sistemes de factures segons tipologia de client
o CatSalut
o Benestar Social
o ICS – Productes intermedis
o Altres entitats públiques i hospitals
o Mútues de Salut
o Accidents esportius
o Accidents laborals
o Accidents de circulació (UNESPA)
o Privats
o Atípics
Gestió de cobraments
o Gestió d’incidències
o Registre
o Reclamacions immediates
o Conciliacions
Factura electrònica

En base al temari preparat proporcionarem documentació de consulta amb els aspectes més importants
a tenir en compte.
Utilitzarem un sistema de registre de pacients i ERP per exemplificar el registre d’activitat i les diferents
casuístiques de facturació.
Docents:
Montse Tortolero Sevillano. Responsable del Departament de Facturació de l’Hospital Sant Joan de Deu
d’Esplugues de Llobregat.
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novetat
Taller núm. 8: Contractació i Facturació CatSalut – Automatització de processos.
20 de maig de 2019

Com a continuació del mòdul de Facturació que s’ofereix en aquest programa de formació, hem
dissenyat aquesta altra sessió amb l’objectiu d’aprofundir en la facturació al CatSalut i en com cal
organitzar la informació per automatitzar processos.

Objectius:
 Conèixer el sistema de facturació i contractació del CatSalut.
 Proporcionar eines per a la gestió de la informació i automatització de processos.

Continguts:





Contractació CatSalut.
o Paràmetres
o Tarifes
o Manual de Facturació
Procés de Facturació mensual
Tancament exercici

Docents:
Montse Tortolero Sevillano. Responsable del Departament de Facturació de l’Hospital Sant Joan de Deu
d’Esplugues de Llobregat.
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3.3. Tresoreria
Taller núm. 9: Tresoreria, el cor de les entitats
17 de maig de 2019
Objectius:





Donar valor al paper de la tresoreria dins d’una organització.
Com gestionar la nostra tresoreria.
Compartir experiències en l’ús de diferents instruments financers.
Orientar una negociació bancària reeixidament.

Continguts:
1. Gestió de tresoreria
 Objectius i importància de la tresoreria
 Informació de gestió
 Planificació de les necessitats de tresoreria
2. Introducció als principals instruments financers
 Compte de crèdit
 Factoring
 Confirming
 Cash pooling
3. Negociació bancària
 El pool bancari
 Risc entitat / sector / país
 Balanç banc-entitat
 Procés negociador en la recerca de finançament

Docents:
Eduard Roig Pascual. Llicenciat en ciències econòmiques i empresarials per la Universitat de Barcelona
en la branca d’economia de l’empresa especialitat de finançament . Compta amb sis anys d’experiència
com a auditor a la companyia Deloitte. L’any 1996 s’incorpora a la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla,
primer com a controller, assumint posteriorment la direcció economico financera de la mateixa. Ha
negociat el finançament bancari per a la construcció d'un hospital, diversos centres d'atenció primària,
centres sociosanitaris i residències assistides per a gent gran.
Gemma Mascarell Balcells. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses. Títol d’Auditor Censor
Jurat de Comptes, membre del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i membre de
l’Institut d’Auditors-Censors Jurats de Comptes d’Espanya. Executive Master en Direcció Financera
ESADE. Actualment Adjunta de Direcció Economicofinancera de l’Hospital Clínic de Barcelona i
responsable dels serveis econòmics de l’Hospital (Comptabilitat, Tresoreria, Facturació, Proveïdors i
Unitat de Contractació Pública), així com del Consorci de Gestió Corporació Sanitària.
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3.4. Compres
Taller núm. 10: El món de les compres hospitalàries
24 de maig de 2019
El seminari mostrarà les compres hospitalàries de forma senzilla i comprensible per a persones que no
tinguin experiència en la matèria, però que necessiten entendre el procés en la seva àrea de treball.
Objectius:
Millorar i actualitzar coneixements i habilitats sobre el món de les compres hospitalàries.
Continguts:
1.
2.
3.
4.

Contractació pública sanitària i tipus de contractes (des del punt de vista de compres)
Valoració de proveïdors
Compres per tipologia de producte
El futur de les compres hospitalàries

Docent:
M. del Mar Fernández Contreras.
Diplomada en Estudis Empresarials i Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la
Universitat Autònoma de Barcelona. Com a Cap de Compres i Logística del Consorci Sanitari de Terrassa,
és membre de la Junta de l'Associació de Gestors Integrals de Logística i Compra Sanitària i ha impartit
diferents mòduls de Compres i Aprovisionaments en el Mestratge de Gestió Sanitària de la Universitat
Internacional de Catalunya.
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3.5. Logística
Taller núm. 11: Introducció a la Logística Interna Hospitalària
11 de juny de 2019 (nova data)
Acostem-nos a la logística dels nostres centres, aprenem a localitzar i optimitzar els processos logístics
interns. Què necessitem? On? Quan? I el més important, quant en necessitem?
Objectius:




Familiaritzar l’oient amb els processos logístics.
Localitzar els processos logístics dels nostres centres.
Controlar la demanda per controlar els estocs.

Continguts:




Breu explicació del circuit logístic i conceptes importants en cada procés
Com localitzem aquests processos dins els nostres centres
Sistemes de gestió de la demanda interna i càlcul d’estocs

Docents:
Mar Castiñeira Palou.
Gerent de Coordinació Logística Sanitària i Cap de Compres de la Corporació Sanitària del Parc Taulí.
Compta amb mes de 15 anys d’experiència en el món hospitalari. Ha participat en nombrosos projectes
de consultoria en Supply Chain management hospitalari i d’atenció primària, tant a nivell nacional, en
projectes per organitzacions com Osakidetza, Institut de Microcirurgia Ocular i el SEM entre d’altres.
També ha participat en projectes internacionals, en països com Brasil, República Dominicana i EE.UU. Es
especialista en operacions, ha estat Responsable de Logística i Aprovisionament al grup l’Aliança i
posteriorment va participar en l’anàlisi, disseny i implantació de la plataforma de subministrament
Coordinació Logística Sanitària d’on avui és Directora. A l’abril de 2018 s’incorpora al Parc Taulí com a
Cap de Compres compaginant-ho amb la gerència de Coordinació Logística Sanitària.
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novetat
Taller núm. 12: Logística hospitalària, Integració de la cadena logística del proveïdor
al pacient. Gestió de pròtesis.
17 de juny de 2019 (nova data)

Com a continuació del treball de logística interna hospitalària anterior fem una ampliació i englobem la
gestió des del proveïdor i fins al pacient. Gestió de pròtesis.

Objectius:




Ampliar la visió de la cadena de subministrament hospitalària, introduir nocions de integració.
Introduir sistemes de control unitari de producte i com fer el seguiment fins a pacient.
Posar en comú les problemàtiques específics de cada centre i aportar solucions totals o
parcials, introduir sistemàtica d’abordatge de processos, totals o parcials, pel seu re disseny.

Continguts:




Gestió integral de la cadena de subministrament hospitalària, des del proveïdor fins al pacient,
noves tecnologies que ens ajuden a la gestió logística.
Treballem amb els proveïdors per aconseguir guanys conjunts en la gestió. Aprofitem els
avenços de la indústria i apliquem-los.
Gestió d’implants estèrils (pròtesis) i no estèrils (osteosíntesi), donat que és un problema
recurrent als hospitals i que costa trobar un procés únic que funcioni la proposta es fer un
taller, on posar en comú els problemes i treballar possibles solucions in situ. Millorem els
processos de gestió establint metodologia per abordar les problemàtiques comuns i individuals.

Docents:
Mar Castiñeira Palou.
Gerent de Coordinació Logística Sanitària i Cap de Compres de la Corporació Sanitària del Parc Taulí.
Compta amb mes de 15 anys d’experiència en el món hospitalari. Ha participat en nombrosos projectes
de consultoria en Supply Chain management hospitalari i d’atenció primària, tant a nivell nacional, en
projectes per organitzacions com Osakidetza, Institut de Microcirurgia Ocular i el SEM entre d’altres.
També ha participat en projectes internacionals, en països com Brasil, República Dominicana i EE.UU. Es
especialista en operacions, ha estat Responsable de Logística i Aprovisionament al grup l’Aliança i
posteriorment va participar en l’anàlisi, disseny i implantació de la plataforma de subministrament
Coordinació Logística Sanitària d’on avui és Directora. A l’abril de 2018 s’incorpora al Parc Taulí com a
Cap de Compres compaginant-ho amb la gerència de Coordinació Logística Sanitària.
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3.6: Fiscalitat
Taller núm. 13: L’IVA i els centres sanitaris
7 de juny de 2019
Objectius:
Conèixer les característiques particulars que els centres prestadors de serveis sanitaris presenten pel
que fa a l’activitat realitzada i com afecta l’IVA a aquesta realitat.
Continguts:








L’exempció de l’IVA en les activitats assistencials: abast i conseqüències
Tractament a efectes d’IVA de determinades activitats en l’àmbit assistencial: drets de
quiròfan, serveis mèdics, retribució de socis professionals...
L’IVA i la prestació de serveis entre entitats vinculades
L’IVA i la prestació de serveis en l’àmbit del sector públic
Les subvencions i l’IVA
L’optimització de l’IVA en les activitats assistencials: IVA i inversions, el REGE, les AIE i l’IVA...
L’aplicació del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) en les entitats
assistencials

Docent:
Jordi Casals Company. Auditor Censor Jurat de Comptes. Soci de Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL,
responsable de l’Àrea Fiscal.
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novetat
Taller núm. 14: Fiscalitat en l’activitat sanitària
1 de juliol de 2019
Objectius:
Aquesta sessió pretén posar en comú i debatre sobre com afecten les darreres modificacions de la
normativa tributària a les activitats assistencials. Així mateix, s’analitzaran els darrers posicionament de
la Direcció General de Tributs i dels tribunals en relació a diferents aspectes tributaris que afecten al
sector de la salut.

Continguts:






Llei de pressupostos 2019. Modificacions / novetats en l’àmbit tributari.
Impost sobre societats: tributació de les entitats sanitàries:
o Subjecció a l’Impost
o Tributació de les entitats parcialment exemptes i les acollides al règim especial regulat
a la Llei 49/2002.
o Valoració de les operacions entre entitats vinculades
Incentius fiscals al mecenatge.
Retencions a compte d’impostos:
o Per activitats professionals i artístiques
o Rendiments satisfets a no residents
o Retencions per rendes de capital
o Personal de les àrees d’administració i finances d’institucions sanitàries

Docent:
Jordi Casals Company. Auditor Censor Jurat de Comptes. Soci de Faura-Casas, Auditors-Consultors, SL,
responsable de l’Àrea Fiscal.
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Mòdul 4: Autolideratge i competències personals
Taller núm. 15 : Autoconeixement i coneixement de l’altre
14 de juny de 2019
Objectius:



Consolidar el rol i promoure l’autoconeixement amb Insights Discovery
Reconèixer els estils dels altres i impulsar els mecanismes per adaptar-nos-hi i per a
desenvolupar un model de relació eficient.

Continguts:







Consciència personal i autoconeixement: el model Insights
A partir del nostre rol i les seves dimensions...
o Percepció. Què és el que fa que quelcom sigui correcte per a nosaltres i equivocat per
als altres?
o Les energies en Insights. La primera etapa del nostre viatge és conèixer-nos i
entendre’ns millor a nosaltres mateixos.
o El perfil Insights Discovery. Es treballarà a partir de l’informe de cada persona.
Conèixer-te a tu mateix: interpretacions vs. afirmacions, diàleg intern i judicis, creences
limitants i possibilitadores.
Reconeixent altres estils. En aquest apartat analitzem les claus que ens permetran reconèixer
altres estils de manera eficaç.
Adaptar-se i connectar. Adaptant el nostre comportament, podem connectar amb èxit amb les
persones del nostre entorn, generant millors relacions personals i relacions d’equip més
productives.

Docent:
Àngels Paredes. Consultora en desenvolupament de persones i d’organitzacions. Assessora de projectes
formatius a Unió Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de
recursos humans, a la UOC en primer lloc i després a l’Hospital Clínic de Barcelona.
És directora del Postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” d’IL3-UB i del Postgrau
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery,
eina de diagnòstic de preferències.
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Mòdul 5: Àrea de relació amb els professionals, unitats, serveis etc.
Taller núm. 16: Habilitats relacionals
21 de juny de 2019
Objectius:
•
•
•

Conèixer i treballar les habilitats bàsiques: demanar, oferir, acordar, donar feedback,
reconèixer.
Practicar eines de relació i comunicació eficients.
Revisar relacions i converses reals dels assistents aplicant les noves eines.

Continguts:
1.

2.

3.

Habilitats relacionals bàsiques
• Demanar
• Oferir
• Acordar
• Donar feedback
• Reconèixer
Habilitats i tècniques
• Com generar context, aplicar l’escolta activa, fer preguntes poderoses...
• Comunicació assertiva. Feedback D4
Preparar converses - G-Wave. Apliquem una nova eina de compromís cap a l’acció per tal
que els participants preparin una o més converses que tinguin pendents

Docents:
Àngels Paredes. Consultora en desenvolupament de persones i d’organitzacions. Assessora de projectes
formatius a Unió Consorci Formació. Durant 15 anys va ser responsable de desenvolupament de
recursos humans, a la UOC en primer lloc i després a l’Hospital Clínic de Barcelona.
És directora del Postgrau “Desenvolupament del talent a les organitzacions” d’IL3-UB i del Postgrau
“Lideratge i desenvolupament directiu” de la Universitat de Manresa. Acreditada en Insights Discovery,
eina de diagnòstic de preferències.
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Taller núm. 17 : Gestió de conflictes en els equips
28 de juny de 2019
Objectius:
•

Conèixer les claus de les negociacions positives.

•

Reflexionar i aprofundir en l'anàlisi de les responsabilitats pròpies de direcció, fent especial
èmfasi en la dimensió relacional del lideratge.

•

Millorar la capacitat per a enfrontar-se a les situacions de conflicte a partir d'enriquir els
sistemes d’anàlisi de les situacions i de comunicació emprats.

Continguts:
1. Elements personals que afecten els equips
• Els rols en els equips
• La satisfacció laboral i les motivacions personals
• La mesura de l’èxit i el seu impacte en la carrera professional
2. Elements claus de les negociacions
• La negociació com a competició versus la negociació com a cooperació.
• El cost i el valor, dues cares de la mateixa moneda
3. La gestió de conflicte en el propi equip
• La gestió de les diferències en el propi equip
• Anàlisi dels comportaments i avaluació de les situacions de tensió en el propi equip
• Els límits de la participació de l’equip en la presa de decisions
Docents:
Carles Mendieta. Psicòleg. Consultor en desenvolupament directiu. Soci de Singular Net Consulting, SL i
de ShareBarcelona, SL. Director del Postgrau en Habilitats Directives – EUNCET Business School/UPC.
Membre de la Comissió Consultiva de la Fundació Factor Humà.
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