
           
 

 

Societat Catalana de Gestió Sanitària 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  
 

CURS ACADÈMIC 2019-2020 

26 de febrer de 2020. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscripcions: Cal confirmar assistència emplenant el formulari que 
també trobareu a la web www.scgs.cat. Per qualsevol dubte us podeu 
adreçar un correu electrònic a scgs@academia.cat (Gemma Bruna) 

 

17:00  

 

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic 

Presenta: Ramon Cunillera, director-gerent del Consorci Sanitari de 

Mataró i membre de la Junta Directiva SCGS. 

 

Debat. Podem resoldre la prioritat i el finançament en les 

inversions tecnològiques en equipaments pels nostres centres? 

Modera:  Esteve Picola, director general de MútuaTerrassa i 

membre de la Junta Directiva SCGS 

Ponents: 

• Joan Barrubés, soci-director de Antares Consulting i professor 

d’ESADE. 

• Anaís González, responsable de Cuentas Estratégicas de General 

Electric Healthcare. 

• Mónica Barra, responsable per a Institucions Públiques 

a Caixabank Equipment Finance. 

 

19:00 Conclusions i cloenda 

 

Com prioritzar les inversions i finançar la 
tecnologia sanitària? 
 

 

Hi ha contínues al·lusions a la necessitat que el nostre Sistema Català de 
Salut (SISCAT) recuperi la capacitat per realitzar les inversions en 
equipament sanitari que ha deixat pendents en aquests darrers 10 anys, des 
de la crisi que arribava al sector l’any 2010. 
 
El nivell d’obsolescència tecnològica dels equipaments als hospitals públics 
catalans és molt superior al desitjable (més del 60% d’equips superen els 6 
anys d’antiguitat), i per fer-hi front les direccions dels centres han de 
resoldre el doble problema de la prioritat del que es renova i del 
finançament amb que es pot comprar. 
 
Davant la necessitat de prendre decisions, i amb una majoria de centres que 
apliquen els preceptes de la llei de contractacions públiques, hem cregut 
necessari revisar eines d’avaluació i noves propostes de contractació des de 
perspectives diverses, totes elles d’interès per als directius i professionals 
de les entitats prestadores de serveis assistencials. Ens acompanyaran 
experts des de la consultoria, de les entitats financeres i de la indústria 
tecnològica. 

Ramon Cunillera i Esteve Picola. 
Junta de la Societat Catalana de Gestió Sanitària  

https://forms.gle/7C4KiAqgmDYQmHFN6
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