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El Govern de la Generalitat ha encarregat al Servei Català de la Salut la 
remodelació dels serveis sanitaris de Lleida per tal de coordinar-los en un 
únic ens jurídic, (resolució del 25 de febrer). Amb aquesta remodelació es 
vol aconseguir una millora en les sinèrgies entre els diferents dispositius, 
racionalitzar el cost i apropar les decisions al propi territori. Sembla, doncs, 
una decisió que ha d´estar prou ben rebuda a nivell de les institucions 
afectades, que en la seva majoria encara no s´han manifestat.

Sorprèn d´aquesta proposta alguns aspectes que tenen importància 
estratègica. En primer lloc aquesta proposta substitueix un pla de l´Institut 
Català de la Salut consistent en dotar d´entitat jurídica als diferents 
territoris esdevenint un holding d´empreses. Aquest pla que s´havia 
presentat com l´aposta de la Conselleria pels propers anys, sembla que 
restaria en via morta.  En segon lloc sorprèn l´absència de debat públic per 
una proposta que ha de tenir conseqüències rellevants, i que miraré 
d'explicar.

El Sistema Sanitari Català te tres eixos conceptuals: 

a) Separar el finançador del proveïdor, és a dir, qui paga, el CatSalut, ha de 
tenir una entitat jurídica i organitzativa diferent de qui dona el servei. Això 
suposa introduir una tensió entre un supervisor i planificador –CatSalut- i un 
prestador de serveis, (posem com exemple  l´ICS, com la institució més 
important prestadora de serveis). El Parlament de Catalunya va donar 
entitat d´Institut públic a l´ICS per emfasitzar aquest caràcter independent 
de proveïdor. 

b) Complementar la xarxa pública amb la privada, la Xarxa Hospitalària 
d’utilització Pública (XHUP). Amb aquesta col·laboració s’aconseguien 
captacions de recursos per serveis de pagament, (pacients de mútues i 
privats), així com la implicació d´ens municipals en la gestió dels serveis.

c) Finalment donar protagonisme a l´Atenció Primària (AP) front a la 
Hospitalària, de manera que el metge de família tingués capacitat resolutiva
sobre la majoria de processos assistencials i a més certa autoritat de 
supervisió. Aquest empoderament de l´AP ha estat clau per evitar un 
col·lapse del sistema, tant en el vessant  de costos com en la garantia d´una
millor qualitat i seguretat clínica.

Una inquietud permanent de la Conselleria ha estat la mida de l´ICS, una 
empresa de 35.000 treballadors que  hom pensava no seria capaç 
d’adaptar-se a les retallades que s’iniciaven el 2009-2010. Tanmateix 
aquesta por no es va confirmar, i tot que amb un decalatge d´un any, l´ICS 



va reduir el seu pressupost en uns 500 mil.lions d´euros anuals en els 
exercicis següents i va augmentar la seva productivitat en un 8-10% anuals,
situant-se grosso modo en l´estàndar de la XHUP. Aquest comportament 
exemplar, que difícilment s´hauria produït amb un ICS fragmentat, no 
sembla però que l´alliberi d´un destí prefixat: fragmentar-lo. 

Ara, la proposta que tenim damunt la taula suposarà una primera i 
important fragmentació de l´ICS... serà positiva pel conjunt del Sistema 
Sanitari?

No és fàcil contestar a la pregunta, sobre tot pels pocs detalls que es 
coneixen del projecte. Suposant que es tracta de crear un Consorci amb 
entitat jurídica pel conjunt de Lleida això donaria avantatges com ara:

*Millorar les sinèrgies entre serveis que ara tenen diferent titularitat, 
aspecte en el que ja s´ha avançat molt. Probablement podrien esdevenir-se 
estalvis a nivell de transaccions financeres, IVAs, etc., a condició de posar al
davant gestors amb gran experiència.

*Guanyar protagonisme territorial. Els polítics podrien afinar el cost capitatiu
per habitant que els correspon, amb consideració de ruralitat, dispersió 
geogràfica, etc. Els municipis locals de menys de 5000 habitants podrien 
exigir la transferència dels seus dispensaris al nou ens, i en general podrien 
aflorar necessitats del tercer sector (sociosanitari). 

Però no tot són avantatges:

*Aquest avantatge pel territori pot tenir efectes secundaris sorprenents  i no
sempre agradables. Endegar un sistema de pagament capitatiu en un lloc i 
no en el conjunt de Catalunya pot suposar avantatges pel territori que ho 
endega en detriment d´altres (que no saben o poden reclamar les seves 
especificitats). Donar protagonisme territorial trasllada al camp polític el que
fins ara dirimíem en el camp tècnic. 

*Ara mateix l´ICS te un sistema potent de compra centralitzada, auditada 
diàriament per un cos d´inspectors que en garanteix la transparència, i 
també un sistema logístic i de gestió de convenis d´una gran complexitat i 
elevada eficiència. Aquest sistema encara es pot millorar, però amb aquesta
reestructuració els esforços es dirigiran a posar un mínim ordre en la nova 
situació, més que no pas a reformar el que ja funciona... Ho diré d´una altra 
manera: el trossejament de l´ICS implicarà tant d´esforç que perdrem 1 ó 2 
anys clau per la seva ja iniciada modernització. I no oblidem les incògnites 
polítiques que hem d’afrontar com país...

*El nou ens (diguem-ne “Consorci”) dependrà del CatSalut, que en serà 
l’impulsor i creador. Probablement tindrà entitat jurídica pròpia però serà 
mes una entelèquia intel·lectual que no pas real. Vull dir amb això que la 
tensió finançador- proveïdor serà fictícia. Què vol dir això? Que la qualitat 
del servei i el preu a pagar passaran a un nivell de discussió política més 
que tècnica. Recordem que justament aquest aspecte havia estat objecte 



d'un gran debat els anys 80, i va donar orígen al CatSalut. Qui oblida la 
història està condemnat a repetir-la.

*També desapareixerà la tensió Primària- Hospital. Què vol dir això? Tindrem
una mentalitat gerencial orientada a fer viable els Hospitals, i la Primària en 
penjarà com una porta d’entrada, sí, però sense l’efecte de supervisió que 
ara te. Pensem en el paper tan important que ha fet la Primària sobre la 
medicació lesiva, (per ex.-  limitant l’ús d’antiinflamatoris en ancians), com 
de dinamització en la cura del pacient crònic, d’atenció urgent i a domicili, 
etc... Ara ja tenim l’experiència de les Gerències Territorials  úniques que 
han suposat un empobriment intel·lectual de l´Atenció Primària, i el que es 
proposa és reeditar aquest disseny a gran escala.

Resta comentar que la proposta de la Generalitat introdueix incògnites en 
relació a la contractualitat, (qui farà els contractes, com quedaran els 
professionals dels diferents ens integrats), i de legitimitat jurídica, 
(necessita aquesta proposta permís del Parlament?), però aquests aspectes 
són d´ordre menor als que he intentat explicar.  Sigui dit per acabar que no 
m´oposo a cap canvi que sigui positiu pel conjunt del país, però si demano 
un debat profund sobre una mesura que implica revisar supòsits “de fons” 
del Sistema Sanitari Català.


