
 

LA NECESSÀRIA REMODELACIÓ DE L’ESTRUCTURA I RELACIONS  

DELS SERVEIS SANITARIS PÚBLICS CATALANS 

Coincideixo amb el Dr. Borrell qui, en anterior article en aquest web, considera que el 

recent acord de govern de la Generalitat per remodelar els serveis sanitaris de Lleida 

representa un canvi substancial en el disseny de l´atenció sanitària catalana i en que no 

s’hauria de fer sense un ampli debat previ social i parlamentari. Aporto aquí, en termes 

binaris propositius, valoracions que he tingut ocasió de compartir el darrer any amb 

altres professionals  

SÍ a la reducció del nombre d’entitats i empreses públiques sanitàries a Catalunya, per 

guanyar en eficiència 

SÍ a que totes les empreses i consorcis públics sanitaris siguin formalment “mitjà propi 

de la Generalitat”
1
 amb participació minoritària d’Ajuntaments o Diputacions, per 

guanyar en clarificació legal i adaptació a directiva de la UE 

SÍ a la reducció del nombre de territoris de salut (“sectors”), per guanyar en 

coordinació de serveis públics i privats concertats. (Passar ja dels actuals 29 a 22 i 

preveure més reduccions sense baixar de 7)   

SÍ a la fusió d’entitats i empreses públiques de la Generalitat, en base territorial, para 

guanyar en política d’integració de serveis, d’equitat i cohesió social, de proximitat i 

d’avaluació dels resultats d’aquestes polítiques. Anar a uns Serveis Territorials de Salut 

forts, amb personalitat jurídica pròpia que inclogui tots els centres públics, amb una 

direcció general responsable de la integració i resultats del territori i dues gerències, 

una per atenció primària, comunitària i salut pública i una per internament i atenció 

especialitzada 

SÍ a una elevada autonomia de gestió dels centres sanitaris públics però amb 

exigències regulades d’utilització de serveis comuns prestats per entitats o empreses 

públiques. Corresponent reforma de les funcions dels serveis centrals de l’ICS i del CSC 

per passar a ser exclusivament prestadors de serveis comuns per a entitats/empreses 

sanitàries públiques i de serveis socials amb finançament públic. Possibilitat de 

competir entre ells i amb d’altres serveis de la Generalitat o les diputacions en alguns 

serveis comuns en que no convingui tenir un sol proveïdor públic per tot Catalunya, 

sempre que es doni un retorn del CSC a uns estatuts similars al que tenia com CHC a 
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1999, recuperi 100% ser una entitat municipalista gens endogàmica
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 i renunciï també a 

ser titular i/o gestor de centres o serveis del SISCAT  

SÍ, com a condició sine qua non per portar a terme aquestes reformes,  que es puguin 

assolir els seus teòrics objectius i, posteriorment, es puguin realitzar avaluacions 

comparatives que siguin comprensibles per a professionals i ciutadania, que: 

- S’hi apliqui una efectiva transparència absoluta 

- Responguin a una perspectiva i planificació d’àmbit nacional amb model 

d’estructura únic, encara que a aplicar gradualment  

- Aquestes reformes s’estableixin per llei del parlament que impedeixi que en 

entitats o empreses públiques sanitàries hi puguin participar entitats 

privades per accions o es puguin produir altres modificacions per les que 

puguin perdre la qualificació legal de “mitjà propi” de la Generalitat 

- Tot i unificant pautes i evitant qualsevol discriminació entre professionals, 

es preservin els drets del personal estatutari o funcionari  

- I sobre tot: 

SÍ a avançar ja inexorablement cap a un model diferent d’assignacions pressupostàries 

i d’avaluació i control comú per a totes les entitats i empreses públiques, tan en els 

aspectes d’activitats per a la salut com en els econòmics, que: 

- Prioritzi els resultats en millora d’equitat i contribució a la cohesió social a 

nivell nacional i territorial sobre els de la prestació de serveis a individus, 

tenint com a referent un codi ètic concret a establir
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- Es basi en el discerniment ètic i de l’impacte en la cohesió social amb 

predomini absolut sobre el discerniment administratiu fent, si cal, els canvis 

legals que siguin necessaris, encara que s’haguessin d’aplicar amb 

insubmissió si el Tribunal Constitucional els invalidés per considerar 

contradiuen lleis d’àmbit espanyol hereves de l’administració  centralista 

franquista  

- Molt més a aplicar on line que a priori o a posteriori, a efectes de recolzar 

l’autonomia de gestió dels centres i la capacitat d’agilitat dels directius del 

sistema per prendre decisions correctores de desequilibris econòmics o en 

equitat 
- Eviti la pràctica tradicional de concertació del SCS amb empreses i consorcis 

públics que, des del 28-12-12, ha convertit a comptables, directors 

econòmics i gerents en obligats presumptes delinqüents
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SÍ al debat públic i raonat sobre les avantatges i condicionants, inconvenients o 

limitacions d’aquestes reformes per a la millora de la salut i la cohesió social fet, sobre 

tot, en tots els territoris, no sols on es comencin a aplicar, no des del centralisme 

barceloní que no hi està interessat, tampoc des del amiguisme, maniqueisme o 

dogmatisme apriorístic  

NO hi ha color, a la hora de fomentar sinèrgies i optimitzar resultats, entre una fusió, 

una absorció o una aliança estratègica. Les fusions faciliten molt més els èxits, les 

absorcions dificulten la cohesió ja que generen “vencedors i vençuts”, les aliances 

estratègiques són bones intencions amb resultats positius però sense garantía 

d’estabilitat ni transparència. Les fusions provoquen un debat (aquest text n’és una 

mostra) i reenginyeria de processos ja que tothom tendeix a dir que el seu mètode de 

treball és el millor i s’ha de decidir, preferiblement per consens, quins seran els 

mètodes que es seguiran en la nova entitat resultant de la fusió, planificant els canvis 

que convingui fer. En les absorcions grups de vençuts, més per inèrcia inconscient o 

orgull comprensible de seguir fent bé la feina “com sempre”, que per reveldía, 

tendeixen a seguir actuant com abans o duplicant mètodes de treball: el del 

“vencedors” i a més el “seu”. El marasme organitzatiu i en dificultat per avaluar els 

resultats de l’absorció pot ser elevat. En organitzacions molt verticalitzades aquest risc 

de les absorcions és menor però el serveis de salut ni són, ni han de tenir, una 

estructura verticalitzada...clar que hi ha qui no vol reconèixer que hi ha herències de 

l’INP centralista que subsisteixen. En les aliances estratègiques pot haver-hi bona 

coordinació però no innovació organitzativa, no s’elimina cap defecte de ningú.  

NO hi ha color, per a una política basada en l’equitat i la cohesió social, entre els 

sistemes d’informació de que disposa l’ICS respecte als dels consorcis i empreses 

públiques; però tampoc entre l’agilitat de que han disposat consorcis i empreses 

públiques per a la presa de decisió (amb manca de transparència) respecte al 

sotmetiment que ha patit l’ICS d’interventors castradors 

NO a mantenir i potenciar el confusionisme sobre el sistema sanitari català fomentat 

des de diverses instàncies i que pot dificultar una suficient racionalitat en aquesta 

necessària reflexió i debat públic, concretament: 

- NO a que el propi Servei Català de la Salut segueixi negant i renegant de la 

literalitat de l’art 5 de la LOSC per no aplicar aquest article vigent des de 

1990 que, precisament, el caracteritza i desvirtuant així l’art 7 de la mateixa 

LOSC 

- NO a que des del propi SCS/CatSalut s’eviti el reconeixement  formal del 

caràcter públic dels consorcis o empreses públiques que reuneixen les 

característiques legalment establerts 

- NO a que sectors polítics o socials catalans fomentin pugnes entre ICS i 

públics concertats aprofitant herències de l’INP franquista en el Ministerio 



de Sanidad (cataloga de privats a totes les entitats i empreses públiques no 

ICS), o la ignorància de que els centres de l’ICS també formen part de la 

XHUP i que aquesta està reconeguda tan per la Ley General de Sanidad 

(1986) com per la LOSC (1990) 

Una dedicatòria: a Toni Farrés i Roser Maluquer que van liderar la fusió a Sabadell de 

cinc centres d’internament privats, dos d’una fundació històrica liderada per 

l’Ajuntament, dos d’una mútua i un de la caixa d’estalvis, per convertir-los en una 

única entitat pública, començant per renunciar al nom de Sabadell, que totes les 

entitats portaven, per remarcar el caire supra municipal del nou consorci públic 

Un reconeixement: als més de 30 professionals sanitaris amb qui he compartit 

reflexions i debats sobre aquests temes el darrer any. Com a mínim he de citar a 

Montse Figuerola, primera signant d’un document que consta en la 1ª nota a peu de 

pàgina 

Una cançó que caldrà repetir en el debat i en la remodelació: “No és això, companys, 

no és això, ni paraules de pau amb garrots, ni el comerç que es fa amb els nostres 

drets” (L. Llach) 

Santiago Marimón, 11-06-14 

Jubilat amb 7 anys d’assessor econòmic de CCOO, 3 de directiu en consultoria de fusions i adquisicions 

empresarials, 33 amb diferents  funcions i responsabilitats en el món de les fundacions i consorcis 

sanitaris públics, de l’ICS i del Departament de salut, en els camps de la gestió i dels sistemes 

d’informació  


