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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT
ACORD GOV/138/2018, de 20 de novembre, pel qual es crea el Programa d'abordatge integral dels casos de
salut mental d'elevada complexitat.
Els problemes de salut mental tenen una alta prevalença. Dades de l'Organització Mundial de la Salut mostren
que una de cada quatre persones patirà algun tipus de problema de salut mental al llarg de la vida.
Per aquest motiu, la Unió Europea ha declarat que la salut mental és una prioritat i assenyala que cal enfocar
els problemes de salut mental des de les polítiques públiques, promovent un plantejament que s'amplia al
conjunt de la població, per tal de prevenir aquestes malalties i d'afrontar els problemes relacionats amb la
discapacitat, l'estigma i l'exclusió social que hi concorren.
En aquesta línia, el Govern de la Generalitat, l'any 2010 va aprovar el Pla integral d'atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions i l'any 2014 va acordar, de forma consensuada amb les entitats socials, un
document de Priorització d'actuacions per al període 2014-2016, per enfocar i centrar els esforços en les
actuacions adreçades als col·lectius més vulnerables, optimitzar els recursos existents, garantir l'eficàcia de les
actuacions i coordinar les polítiques corresponents.
Un cop finalitzat aquest període i com a continuació, s'han identificat i definit, també de forma consensuada
amb les entitats socials, les actuacions prioritàries a impulsar en els propers anys, que s'han concretat en el
document d'estratègia 2017-2019.
De la dinàmica de casos observats els darrers anys, s'ha fet creixent la preocupació pels trastorns de salut
mental que deriven en el que es coneixen com a casos d'elevada complexitat, en els quals s'observen
mancances organitzatives i de coordinació. Per aquesta raó, s'ha considerat necessària la creació d'un
Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, per un període màxim de 3
anys.
L'objectiu del Programa és aconseguir una actuació més eficaç de tots els agents implicats en l'àmbit de la
salut mental en els casos d'elevada complexitat clínica, judicial, ètica i social, en termes de prevenció,
assistència, benestar, rehabilitació i integració de les persones amb aquest tipus de trastorn.
Les línies de treball han d'abordar aspectes com la sensibilització sobre els casos complexos, els protocols i
circuits d'actuació, la creació de grups de treball, i la implicació i coordinació de la intervenció de les diferents
administracions pel que fa als casos esmentats.
Es preveu que aquestes línies de treball es duguin a terme mitjançant una oficina de suport d'aquest
Programa, adscrita al Departament de Salut, que s'ubica inicialment a la seu del Departament de Salut i que
ha de rebre el suport de les diferents unitats del Departament segons quines siguin les seves necessitats.
Aquesta oficina tècnica, especialment la seva direcció, requereix una expertesa que no es troba en l'estructura
ordinària del Departament de Salut, i és per aquest motiu que es proposa la creació del lloc de treball de
naturalesa laboral de director o directora del Programa.
Vistos els informes favorables de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal, i dels departaments de
Polítiques Digitals i Administració Pública i de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda,
Per tot això, a proposta de la persona titular del Departament de Salut, el Govern

Acorda:

-1 Crear el Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada complexitat, en coordinació
amb el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, amb l'objectiu d'impulsar,
d'avaluar i de fer el seguiment de les actuacions dels agents implicats en l'àmbit de la salut mental per tal
d'aconseguir una actuació més eficaç en aquests casos en termes de prevenció, d'assistència, de benestar, de
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rehabilitació i d'integració de les persones amb aquest tipus de trastorn.
La coordinació de l'execució de les actuacions incloses en aquest Programa s'ha de realitzar segons el que
preveu l'Acord GOV/150/2013, de 29 d'octubre, pel qual es modifiquen els apartats 2 i 3 de l'Acord
GOV/215/2010, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions.

-2 La direcció de les actuacions del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental d'elevada
complexitat correspon a un director o directora, amb adscripció al Departament de Salut, des d'on se n'han
d'assolir els objectius i finalitats i se n'han d'abordar les línies de treball.
Aquesta contractació s'ha de formalitzar mitjançant un contracte laboral temporal d'obra o servei, la durada del
qual no pot excedir la del Programa i amb unes retribucions anuals equivalents a les d'un lloc de treball de
personal funcionari del cos superior d'administració, grup A, subgrup A1, nivell de destinació 30 i dedicació
especial.
El finançament del lloc de director o directora del Programa d'abordatge integral dels casos de salut mental
d'elevada complexitat és a càrrec del crèdit consignat en el pressupost del capítol I del Departament de Salut
destinat a personal laboral temporal.

-3 Aquest Programa té efectes des de la data de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la
durada no pot excedir els tres anys des de la publicació, com a màxim.

-4 Disposar la publicació d'aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 20 de novembre de 2018

Víctor Cullell i Comellas
Secretari del Govern

(18.325.004)
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