
ICS ON VAS? 

Fa poc més d'un any el  Consell  d'Administració  de l'Institut  Català  de la  Salut  va

aprovar  el  projecte  de  reformulació impulsat  per  qui  aleshores  era  president  del

Consell  d'Administració, Josep Prat.  Arran d'aquest document el  FoCAP va fer unes

reflexions i les vam exposar en una reunió mantinguda amb el propi Josep Prat i el

Director Gerent Joaquim Casanovas.Tal i com ja estem acostumats amb els documents

de l'actual administració sanitària, et text de “la reformulació de l'ICS” està fet amb un

llenguatge ambigu i ambivalent, sovint contenint dos discursos paral.lels que obliguen

a una lectura necessàriament interpretativa del text. Sovint el llenguatge polític està

ple de falsedats i eufemismes. Sovint, fins i tot les lleis i normatives s'anuncien amb

un títol que expressa el contrari del que significa el seu contingut.

Diverses entitats sanitàries i socials han alertat de que el projecte de reformulació de

l'ICS pot amagar la intenció real de fraccionar-lo per poder vendre o facilitar l'entrada

de  l'empresa  privada,  i  així  reduir  el  volum  de  l'empresa  pública  més  gran  de

Catalunya, d'acord amb les directrius dels governs català i espanyol que impulsen el

traspàs de l'activitat  del  sector públic al  sector privat123.  Les explicacions dels alts

responsables de l'ICS i la política sanitària real que està portant a terme el govern, el

CatSalut i el propi ICS ens donen les claus per fer una valoració del seu contingut i de

les possibles intencions subjacents. 

Analitzant el document ens crida especialment l'atenció la frase: “reflexionar sobre els

costos que pot tenir la no evolució a un tipus d'entitat proveïdora més adaptada al

model  sanitari  català”.  És  a  dir,  l'ICS  no  encaixa  en  el  model  sanitari  català.

L'organització que dóna el 80% dels serveis d'atenció primària i és propietari  de 8

1 Pocs mesos després, el mes de juny, Josep Prat va presentar la seva dimissió. Diversos organismes judicials havien 
admès a tràmit unes denúncies contra ell per malversació de fons públics. A dia d'avui Josep Prat està imputat per al
menys sis delictes relacionats amb les seves funcions de gestió d'entitats sanitàries. 
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hospitals (sis d'ells universitaris i d'alt nivell científic i assistencial) no es considera

“adaptada” al model sanitari català. Un model sanitari català que té una llarga història

de convivència i connivència entre entitats de propietat i gestió pública amb entitats

de propietat i gestió privada amb ànim de lucre contractades pel sistema públic, i amb

altres entitats de múltiples formulacions, inicialment sense afany de lucre (consorcis,

fundacions,  patronats...),  que  combinen  la  propietat  i  la  gestió  pública  i  privada.

Aquestes últimes entitats han concertat serveis amb altres estrictament privades que

sí tenen ànim de lucre. De manera que en definitiva la pràctica totalitat del sistema

no-ICS  està  directament  o  indirecta  sotmès  als  interessos  d'empreses  privades.

Sembla  que  l'actual  govern  estaria  interessat  en  que  desaparegués  una  entitat

estrictament pública com l'ICS. El model català que fins fa poc havia tingut un ampli

consens  polític  i  social  i  ha  estat  exportat  a  altres  comunitats,  està  clarament

qüestionat  per  les  múltiples irregularitats  i  els  fraus que s'han comès i  que estan

sortint a la llum pública a partir d'investigacions que han fet diferents entitats socials i

professionals i que estan essent investigats per la justícia. Nombrosos alts càrrecs del

“model sanitari  català” estan en processos judicials.  És l’hora de qüestionar-nos la

bondat i l’excel.lència d’un model que facilita la corrupció4. 

Durant anys hem sentit dir que la gestió privada era millor que la pública i que l'ICS

era un llast per a la sanitat catalana. O que els professionals estatutaris treballaven

pitjor  i  s'adaptaven menys  als  canvis  que els  que  estaven organitzats  en entitats

privades amb àmplia autonomia de gestió. Tant ho hem sentit dir que al final sembla

que hi ha molta gent que s'ho ha cregut. A hores d’ara hi ha suficient documentació

per afirmar que la gestió privada no és millor ni més eficient que la pública567. Cal

millorar l'ICS? Segur. Cal buscar noves formes de vinculació dels professionals amb

l'empresa? Sí. Cal  donar major autonomia i  protagonisme als professionals? Sí.  Cal

separar la gerència i els pressupostos de l'atenció primària i els hospitals? També. Però

la única i millor manera de fer-ho és fragmentar l'ICS en 23 filials? NO. 

Des de l'aprovació de la reformulació fins ara no s'ha concretat cap de les societats

filials  que  es  contemplaven,  (s'havien  de  posar  en  marxa  dues  experiències  pilot

durant el 2012) cosa que oficialment s'atribueix a la no aprovació del pressupost de la

Generalitat  del  2013.  Però  també han  influït  altres  elements  com pot  ser  que,  al

4  https://focap.wordpress.com/2013/07/23/el-model-sanitari-catala-facilita-la-corrupcio/ 
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menys en l'àmbit de l'atenció primària on s'havia de fer la prova pilot, hi ha hagut un

ampli  rebuig per part dels professionals.  També la pròpia dificultat  administrativa i

legal per desplegar el pla de reformulació, o començar a fer contractes laborals al

personal.

Mentre  donen  voltes  a  la  reformulació  els  responsables  sanitaris  van  aplicant  la

política que dicta el govern per a tots els serveis públics: restriccions pressupostàries,

desvalorització dels professionals i de les condicions de treball i anar contractant amb

el sector privat tot allò que es pugui. Per les seves obres els coneixereu, diu una cita

bíblica. I  per les seves obres els hem de valorar.  Posem en dubte que l'ICS vulgui

aconseguir els objectius que es marca en el projecte de reformulació, perquè està fent

pràctiques contràries com exposem en els següents exemples.

Es parla d'aconseguir “millors resultats assistencials mitjançant una descentralització

efectiva de la gestió dels centres”... però en realitat han anul.lat la capacitat de gestió

econòmica i de personal dels directors dels equips i han paralitzat l'extensió del model

d' autonomia de gestió dels equips que tan bons resultats havia donat. O segueixen

mantenint les gerències úniques en les que el superàvit d'alguns equips o SAPs es

destinen a eixugar dèficits hospitalaris.

Parlen d'“Apropar  la presa de decisions als professionals  dels  centres de l’ICS per

poder  donar  la  resposta  més  adequada  a  cada  realitat  local”...  quan  en  realitat

s'imposen horaris i agendes, es força la contractació de professionals que no estan en

la línia dels equips. O es fan contractes per mesos, setmanes i dies o de 25 hores per

fer un treball que en realitat en suposa 36.

Diuen “Establir sinèrgies i aliances estratègiques en clau territorial per millorar l’oferta

de serveis sanitaris a la població” ...  però el que estem veient és que es contracten

serveis que està fent l'ICS a empreses privades, com s'està fent amb l'atenció de les

residències i l'atenció domiciliària.

Parlen de “Mantenir economies d’escala i  elements estratègics centralitzats com a

factors de millora de la qualitat” ... quan s'estan venent els serveis de laboratori i de

diagnòstic  per  la  imatge  a  empreses  privades,  després  d'haver  fet  una  important

inversió en aquests serveis. Escaparan al control públic els seus comptes?

Volen “Compartir coneixement i protocols clínics i assistencials que garanteixin
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l’equitat i la qualitat de l’atenció”... però permeten que en molts serveis hospitalaris

no  s'apliquin  les  guies  terapèutiques  del  propi  ICS.  O  s'està  desviant  a  nivell

hospitalari patologia que ha de ser resolta en l'atenció primària, mentre es redueix

l’horari dels CAPs o es tanquen centres d'atenció continuada.

Volen “Garantir la transparència en tots els aspectes de la gestió econòmica”. Perquè

no ho fan? Perquè ens imposen una disminució de pressupost quan encara no s'han

aprovat els pressupostos al parlament?. Perquè els equips no tenim informació veraç

de la nostra “economia”?

Volen “Prestar amb eficiència i qualitat els serveis sanitaris de cobertura pública que

contracta  el  Servei  Català  de  la  Salut  en  el  marc  de  les  polítiques  sanitàries  del

Departament de Salut”.  És que ara l’ICS no dóna un servei eficient i de qualitat? És

més eficient atendre un còlic nefrític a l'hospital que al CAP? El marge per donar més

eficiència i qualitat a l’atenció primària, amb un 18% del pressupost sanitari total, amb

la disminució de personal, amb el tancament de CAPs, és petita. Tot i així segueixen

disminuint  més  els  pressupostos  i  la  despesa  de  l'atenció  primària  que  els  de

l'hospitalària.

És  comprensible  que  no  fem  confiança  en  els  actuals  gestors  de  l'ICS  i  del

Departament de Salut. Es comprensible que ens malfiem de la reformulació de l'ICS.

Potser hi podríem confiar si no veiéssim que es tanquen centres i serveis, que sovint

se'ns tracta sense cap respecte, que molts directius són incompetents, que hi ha cada

vegada un estil de direcció més autoritari, que en comptes de procurar una atenció

equitativa  i  integral,  s'estan  traient  tasques  assistencials  dels  equips  (malalts

terminals, crònics, treball per tècniques de les infermeres...) que en comptes d'apropar

l'atenció als més necessitats, se l'allunya.

Amb reformulacio o sense és urgent que: 

• Es potenciï el lideratge de l’AP en la cura del pacient, que hi hagi capacitat de

gestió dels processos assistencials en el propi àmbit i de coordinació amb altres

àmbits.

• S'aturin els processos de contractació de serveis propis de l'atenció primària

amb  empreses  alienes  a  l'ICS  en  els  territoris  on  aquest  té  encarregada

l'assistència. 

• Es potenciï que tots els equips d'atenció primària ofereixin a la seva població
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una atenció integral  per a tots els problemes de salut i  en totes les etapes

vitals, en els CAP o en l'atenció  domiciliària. 

• S'asseguri la independència econòmica i gestora de l’atenció primària respecte

de les entitats hospitalàries, desenvolupant una autonomia de gestió real dels

equips en base a l'experiència que es va dur a terme en 10 equips durant el

2010. 

• S'instauri una cultura democràtica, transparent i de respecte als professionals a

tots  els  nivells.  Es  destitueixin  els  directius  prepotents,  incompetents  i

irrespectuosos.

• Es redueixi l'estructura administrativa i de control, es transformin les direccions

intermitges  (SAPs)  en  serveis  de  suport  als  equips  i  es  reconverteixin  en

personal assistencial. 

• Es doni capacitat de compra de serveis a l'atenció primària amb lliure elecció de

metge i de centre d'atenció secundària. 

• Es revisi el sistema d'incentius basant-los en el compromís i en els resultats en

salut i es penalitzi els mals professionals.

• S'asseguri la pervivènica de l'ICS com a empresa 100% pública. 

Tenim seriosos dubtes sobre la bondat d'intencions d'aquest projecte de reformulació

de l'ICS. Els objectius que es marquen en el document són raonables; per a portar-los

a terme no cal reformular l’ICS, sols cal la voluntat política de fer-ho. Per què no ho

fan? Hi ha importants contradicicons entre els objectius que defineixen i la política que

estan fent des del centre corporatiu i des de les gerències territorials.

Mentrestant es va extenent entre els professionals el desànim, la baixa autoestima i

un estat psicològic de desastre. Correm el perill que al final, de manera paradoxal, es

vegi amb esperança, com a possible sortida a tots els mals que patim, canvis que ens

poden portar  a  una progressiva privatització,  a  un major  debilitament de l'atenció

primària i a una precarització de les condicions laborals. Això es probablement el que

hi ha darrera l'eufemisme d' “encaix en el model sanitari català”. O no?

Junta directiva de FoCAP

Barcelona, octubre del 2013
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