FEATE
JORNADA PIAISS
i
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE LES ORGANITZACIONS
Data: 19 d’abril de 2018 – Hora 10.00 h. a 16.30 h.
Preu: 30 € per persona.
10:00 h. - 12:00 h. MODEL D’ATENCIÓ SANITÀRIA INTEGRADA A LES PERSONES QUE VIUEN EN
CENTRES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN.
Sra. Mònica Ribas Gironès
Subdirectora General
Subdirecció General d'Atenció i de Promoció de l'Autonomia Personal.
Direcció General de Protecció Social
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Sr. Sebastià J. Santaeugènia González, MD PhD
Director
Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat (PPAC)
Direcció General de Planificació en Salut
Departament de Salut
Sra. Assumpció González Mestre
Cap de Programa Pacient Expert Catalunya
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat
Direcció General de Planificació en Salut
Departament de Salut
12:00 h. - 12:30 h. COFFE BREAK

TALLER 1
12:30 h. -14:00 h. ACTIVITATS EXEMPTES
Ponent: Sr. Ferran Busquet, Auditor, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses i MBA per
ESADE. Auditor de comptes. Soci de Busquet Economistes Auditors Estudi Jurídic.
Un tema important pels directius de les nostres organitzacions és la responsabilitat, tant dels mateixos
directius com de les entitats en quan a persones jurídiques. Hem considerat que mereixia una especial
atenció la responsabilitat penal – per la seva gravetat.
També hem considerat important tractar de qüestions fiscals quan un centre du a terme una activitat
diferent la seva finalitat. Per exemple, què passa quan una fundació dedicada a la cura de la gent gran
fa, també, formació externa. Quins efectes fiscals pot tenir.
Temàtica:
Responsabilitat de directius i Fundacions/associacions, en especial la responsabilitat penal de les
persones jurídiques – Programes de Compliance -.
Obligacions fiscals de les entitats sense ànim de lucre. Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense
ànim de lucre.

FEATE
14:00 h. - 15:00 h. DINAR

TALLER 2
15:00 h. - 16:30 h. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS
Ponent: Sr. Jordi Costa, Membre de la Comissió d’Experts d’Activitat Física i Salut al Col·legi de llicenciats en
Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya i Investigador principal del programa
per a la disminució de la sinistralitat laboral entre el personal d’atenció directa a centres sociosanitaris de la
Fundació Mútua de Terrassa per a la docència i recerca biomèdica i social.

Els riscos psicosocials són una de les principals causes de malaltia i d’accidents de treball. La
identificació i avaluació del riscos psicosocials en el treball es un dels reptes principals per la salut dels
treballadors i per la salut de les organitzacions.
Unes adequades condicions de treball són imprescindibles per preservar la seguretat i la salut, millorar
el rendiment del treballador, millorar el clima laboral i incidir directament sobre l’atenció centrada en
les persones.
Un ambient de treball saludable redueix el desenvolupament de trastorns mentals i l’absentisme.
L’OMS defineix la salut com “ un estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l’absència
d’afeccions i malalties”.
El concepte de “Factors psicosocials” fa referència a aquelles condicions que es troben presents en una situació
laboral i que estan directament relacionades amb l’organització, el contingut del treball i la realització de la
tasca, i que tenen capacitat per afectar tant el benestar com a la salut (física, psíquica o social) del treballador,
com al desenvolupament del treball.

Amb la col.laboració de:

