Andorra la Vella, 24 d’abril del 2018
Comunicat del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de
Seguretat Social
El Consell d’Administració de la CASS us informa que en la sessió del dia 24
d’abril s’han acordat els següents punts:
1. Presentació de l’activitat de l’àrea de Control Administratiu
Es presenta l’activitat de l’àrea de Control Administratiu durant el 2017 essent
les principals xifres on cal remarcar la reducció de la morositat en un 20 %:
-

S’han notificat 1.455 expedients de morositat, un 20% menys que
l’any anterior .
S’han realitzat 153 controls domiciliaris a assegurats en incapacitat
temporal.
S’han incoat 876 expedients dels quals 111 sancionadors i 765 no
sancionadors que suposen un advertiment.

2. Presentació de l’activitat del Gabinet Jurídic
Es presenta l’activitat del Gabinet Jurídic durant el 2017 essent les principals
xifres:
-

S’han tramès 364 recursos al Consell d’Administració, 217 recursos
mèdics dels quals 47 han fet objecte d’un peritatge mèdic extern. El
resultat dels peritatges ha estat coincident amb el criteri de la CASS
en 37 casos, parcialment divergent en 4 casos i divergent en 7 casos.
41 dels recursos han presentat demanda a la Batllia.
S’han reclamat 257 expedients a tercers responsables.
S'han instat querelles penals contra empresaris que no han ingressat
a la seguretat social les aportacions en concepte de cotització de la
part assalariada corresponent als seus treballadors.

3. Incorporació del medicament Maviret com medicament especialment
avantatjós i costós pel tractament de la Hepatitis C
Vist que el medicament Maviret presenta una sèrie d’avantatges sobre els
medicaments actualment disponibles i que els seu cost és un 70% inferior al del
tractament complet anterior, es ratifica l’informe realitzat per la cartera de
serveis i es proposa la seva incorporació com a medicament especialment
costós cobert per la CASS.

4. Incorporació dels sistemes de perfusió contínua d’insulina i de
monitorització de la glicèmia en pacients amb diabetis tipus I.
El Consell d’Administració acorda fer un informe favorable a la inclusió
d’aquests dispositius de control dels pacients amb diabetis tipus I, atenent al
benefici, en termes de salut i de prevenció de les complicacions derivades
de la malaltia. El Consell d’Administració s’adhereix a l’informe realitzat per
la Comissió de Cartera de Serveis i Productes Sanitaris.
5. Incorporació dels sistemes de monitorització de la glicèmia en pacients
amb diabetis tipus II, no tributaris de tractament intensiu insulínic.
El Consell d’Administració s’adhereix a a l’informe realitzat per la Comissió
de Cartera de Serveis i Productes Sanitaris, en el que es manifesten
consideracions tant jurídiques, com d’equitat i de prioritat sanitària.
6. S’aproven les propostes per la sostenibilitat de la branca jubilació i es
transmeten al Govern per a què les reenviï a les comissions legislatives
de finances i sanitat del Consell General
El Consell d’Administració aprova les propostes per la sostenibilitat de la branca
jubilació i les transmet a govern amb l’objectiu de fer les arribar a les comissions
legislatives de finances i sanitat del Consell General.
7. S’aproven diferents adjudicacions i licitacions de concursos públics
El Consell d’Administració aprova:
-

Adjudicació de la destrucció de documents a l’empresa ECO GRUP
INTERNACIONAL, S.A.
Licitació d’un concurs públic nacional per gestionar els serveis
informàtics i el suport tècnic als prestadors sanitaris.

