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Vols participar al I Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària fent visible programes, accions i iniciatives 
que es puguin mostrar en l’apartat d’experiències que hem estem preparant des de la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària? 

Us convidem a presentar les vostres propostes en dos eixos temàtics: 

• Competències directives i lideratges professionals basats en l’ètica 

• El repte de la transformació digital de les organitzacions. 

NORMATIVA PER A LA PRESENTACIÓ 
D’EXPERIÈNCIES 
Obrim la convocatòria per a la presentació i l’enviament d’un vídeo del vostre projecte per formar part 
del programa d’una de les taules d’experiències següents:

· Competències directives i lideratges professionals basats en l’ètica

· El repte de la transformació digital de les organitzacions

La data límit per a l’enviament serà el 08 de juliol de 2022.

Format de presentació dels vídeos

Per defensar la vostra experiència davant del comitè avaluador, l’element que haureu d’utilitzar és la 
gravació d’un vídeo que no ha de ser de més de 100MB i el format en MP4, i la durada màxima de 3 
minuts.

En el vídeo ens heu d’explicar la vostra experiència i heu d’indicar els següents aspectes metodològics:

- Objectius

- Metodologia

- Resultats

- Conclusions

El vídeo haurà d’aportar suficient informació sobre el contingut de l’experiència que es vol presentar, de 
manera que sigui possible valorar el rigor i la rellevància del treball realitzat.

S’estableix un màxim de 2 treballs que pot presentar un mateix autor, com a primer autor. Els autors que 
presentin oralment els treballs al congrés hauran d’estar inscrits al congrés.
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Els vídeos s’utilitzaran exclusivament a efectes de seleccionar les millors experiències per participar en la 
taula i només hi tindran accés els membres del comitè avaluador. Els treballs que no siguin escollits per 
presentar oralment al congrés podran ser fets servir per a posteriors activitats científiques de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària.

Idioma: Els vídeos es podran presentar en català, castellà i anglès. 

L’experiència no haurà d’haver estat publicada. 

Data límit de presentació de treballs: El dia 08 de juliol de 2022 es tancarà la plataforma de recull 
d’experiències i començarà el procés d’avaluació.

Una vegada finalitzat el procés d’avaluació, es comunicarà als primers autors si han estat seleccionats per 
defensar el seu treball en el Congrés. 

Enviament dels vídeos

Els vídeos s’enviaran exclusivament a través de la plataforma en línia del congrés. 

Un cop completat l’enviament del vostre treball, la plataforma generarà un correu de confirmació que us 
arribarà a l’adreça de correu electrònic amb la qual s’hagi registrat.

El correu s’enviarà al primer autor del treball, així com la resta de comunicacions que es facin, incloent-hi 
la comunicació dels resultats.

No es podran fer modificacions una vegada presentades les experiències. 

Només s’acceptaran els vídeos tramitats utilitzant el sistema d’enviament de comunicacions habilitat a la 
web. En cap concepte s’acceptaran vídeos enviats per correu electrònic o altres mitjans.

El formulari d’enviament us demanarà

• Nom, cognoms , DNI , centre de treball, telèfon de contacte, població i correu electrònic dels 
autors del treball (Màxim 06 autors)

• Títol: Ha de ser breu i escrit en majúscules (Màxim 25 paraules)

• Resum breu del treball (Màxim 200 paraules)

Comitè avaluador 

El comitè avaluador de les experiències de l’àrea de Competències directives i lideratges professionals 
basats en l’ètica estarà integrat per:

Mònica Ballester- Directora mèdica de l’Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

Beatriu Bayés- Directora de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l’Hospital Clínic 

Pau Gomar- Director de Recursos Humans del Parc Salut Mar. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS
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Objectius 0-10 punts

Metodologia 0-10 punts

Resultats 0-10 punts

Conclusió 0-10 punts

(1) Puntuació aspectes metodològics Max. 40 punts

Adequació a la temàtica de la taula d’experiències 0-10 punts

Aplicabilitat en l’entorn sanitari 0-10 punts

Rellevància o impacte 0-10 punts

Originalitat del projecte 0-10 punts

Valoració global 0-10 punts

(2) Puntuació aspectes no metodològics Max. 60 punts

PUNTUACIÓ GLOBAL (1+2) Max 90 puntos

 Rafael Lledó- Director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Vocal de la Junta 
Directiva de la SCGS

 Ignasi Riera- Director d’operacions del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Vocal de la Junta Directiva de la 
SCGS

El comitè avaluador de les experiències de l’àrea de El repte de la transformació digital de les 
organitzacions estarà integrat per:

Meritxell Davins. Directora de transformació i salut digital de la Gerència Metropolitana Nord de 
l’Institud Català de la Salut (ICS)

Francesc Garcia Cuyàs. President de la Societat Catalana de Salut Digital 

Tino Martí. Director de l’Observatori La gestió importa de la SCGS 

Jordi Martínez. Vicepresident de la Societat Catalana de Salut Digital 

Frederic Llordachs. Fundador i CEO de Doctomatic. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

Criteris d’avaluació de les experiències

Els criteris d’avaluació es componen de 9 apartats, la puntuació dels quals oscil.la entre 0 i 10 (0= pitjor 
puntuació, 10= millor puntuació). La màxima puntuació són 90 punts.
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Acceptació d’experiències

El Comitè avaluador estudiarà tots els vídeos rebuts i decidirà quins es presentaran a la taula 
d’experiències.

El primer autor de les experiències acceptades serà notificat per part del comitè avaluador.

Els autors dels treballs que estiguin inscrits en el congrés rebran un certificat del treball presentat que 
serà enviat digitalment després del congrés. El certificat s’enviarà al primer autor.

Presentació de les experiències al congrés

El comitè avaluador seleccionarà 6 experiències per ser presentades a les taules corresponents: 

Competències directives i lideratges professionals basats en l’ètica, que tindrà lloc el dia 3 de novembre 
de 2022, de 16 a 17:30h.

El repte de la transformació digital de les organitzacions, que tindrà lloc el dia 3 de novembre, de les 14 a 
les 15.30h. 

L’autor disposarà de 10 minuts per presentar-la, podent utilitzar una presentació en format powerpoint o 
similar. També s’acceptaran vídeos.

L’autor que figuri en primer lloc serà qui presenti la l’experiéncia i haurà d’estar inscrit al congrés. Per 
motius excepcionals, i prèvia justificació, el primer autor podrà sol·licitar ser substituït per l’autor que 
aparegui en segon lloc i que haurà d’estar inscrit al congrés.

L’autor que presenti oralment l’experiència rebrà un certificat com a ponent.

Premi a la millor experiència

El comitè avaluador seleccionarà una experiència entre les presentades per ser premiada pel seu interès i 
qualitat de presentació.

La decisió del comitè avaluador s’anunciarà a la cloenda del congrés 

El premi consistirà en 1.000€ que s’atorgaran al primer autor.

La concessió del premi seguirà el que estableix el Codi de Farma industria, amb relació a les publicacions 
de transferències de valor.
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Tel. 933 668 093

Adreça electrònica: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




