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L’ICS, una empresa pública del segle XXI que doni resposta a les 
necessitats de salut de la societat  amb noves eines de gestió .



Limitacions actuals
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Rigidesa

Compartiments estancs

Burocràcia

Centralització

Control

Macroestructura directiva



Objectiu

El projecte que es planteja a partir d’ara és la creació, en un termini inferior a cinc anys i sota 
el paraigües de l’empresa pública ICS, d’entitats filials també de titularitat pública, que 
permetin la gestió empresarial dels centres i serveis sanitaris. 

Es tracta d’un procés progressiu de descentralització de la gestió que s’emmarca en un model 
de governança adequat sota la direcció i el suport d’una matriu central (l’empresa pública 
ICS). 

D’aquesta manera, es pretén que els centres, serveis i establiments sanitaris de l’ICS comptin 
amb els mateixos instruments de gestió empresarial que els restants centres de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Púbica (XHUP) i les altres entitats proveïdores de serveis d’atenció 
primària, sociosanitària o de salut mental finançats públicament
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Proposta inicial
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Establir l’estratègia assistencial de l’organització centrada en la ciutadania.

Participar en la distribució de recursos de les estructures filials per donar

resposta a les necessitats més locals.

Elaborar i aprovar els pressupostos i les grans inversions a realitzar,

incorporant‐hi les sensibilitats de ciutadania i professionals.

Definir les polítiques de recursos humans sobre la base de les demandes

assistencials i de servei.

Responsabilitzar‐se de les sinergies i efectes escala.

Mantenir unes eines comuns a nivell de sistemes d’informació i estacions de

treball clínic, oferint informació transparent i objectiva.

La Matriu
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Fòrmula Jurídica

Naturalesa pública (administració 
pública).
Titularitat pública.
Possibilitat d’adscriure de manera 
unilateral personal funcionari i 
estatutari.
Possibilitat de formalitzar contractes 
de gestió de serveis públics.
Possibilitat de constituir‐la amb 
patrimoni adscrit.

Règim financer, pressupostari i 
comptable propi de les entitats del 
sector públic empresarial.
Control financer per auditoria anual.
Règim d’autonomia de gestió, d’acord 
amb l’article 68 de la Llei 7/2011, de 
27 de juliol, de mesures fiscals i 
financeres.
Les noves filials de l’ICS creades en 
forma d’empresa pública formen part 
integrant del SISCAT segons preveu el 
Decret 196/2010, de 14 de desembre, 
del sistema sanitari integral de 
utilització pública de Catalunya 
(SISCAT).
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Règim Financer, Pressupostari i Comptable

Ingressos obtinguts com a contraprestació dels serveis que presten per compte del 
Servei Català de la Salut (CatSalut), mitjançant un conveni formalitzat.

Pel que fa al règim comptable, ajustat a les disposicions contingudes en la 
normativa reguladora de les entitats que integren el sector públic de la Generalitat.

Sotmeses als sistemes d’informació corporativa en matèria econòmico‐financera 
que estableix l’Acord del Govern de 23 de setembre de 2008.
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Règim de control financer

el règim de control financer que determina l’article 16 del text refós de 
l’estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2002, de 24 de desembre, aplicable als ens públics sotmesos al dret 
privat. 

9



Règim de vinculació del personal

Aadscripció de personal funcionari o estatutari

Declaració d’extinció dels llocs corresponents

Progressiva conversió en llocs de vinculació laboral a mesura que restin vacants

Amortitzar el lloc del personal funcionari o estatutari temporal (havent de passar a 
ésser contractats laboralment en règim temporal), havent també de contractar‐se 
en règim de vinculació laboral temporal altres modalitats de prestació de serveis 
(reforços i substituts, si escau).
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Primària‐Hospital

Hem d’intentar prestar donar resposta a la necessitat el més a prop possible de la persona, amb capacitat 
ràpida d’adaptació i sostenible pel sistema des del punt de vista econòmic.

Revisant el mapa dels diferents dispositius (Hospital i AP) veiem que només un 25% dels nostres pacients 
comparteixen hospital i primària a dins de la nostra organització. La resta o bé l’AP, però sobretot l’Hospital 
depenen d’alguna organització sanitària fora de la nostra XHUP.

EL model resultant podria anar encaminat cap a un Organització Sanitària Integrada (OSI) però no explicaria 
la realitat del aproximadament 75% del nostre territori.

Entenem que amb un correcte disseny de model de governança podem garantir la correcta prestació de 
serveis de manera coordinada, amb continuo assistencial i basat en les necessitats de les persones que 
atenem.

Aquest model en xarxa també facilita les relacions amb altres proveïdors no ICS que intervenen en els 
processos assistencials al territori. El fet de prendre decisions mes descentralitzades genera més 
adaptabilitat a les realitats locals i més agilitat a l’hora d’implantar mesures.

El fet de treballar en xarxa no vol dir que no es puguin compartir determinats processos i inclús fer 
economies d’escala (compres agregades, serveis logístics, gestoria compartida, etc), amb diferents 
fórmules d’organització (Associacions d’Interès econòmic, etc).
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Les organitzacions filials

Estructures lleugeres i professionalitzades, amb una cartera de serveis definida que

cobreixi els requeriments de la ciutadania, i que puguin definir aliances

estratègiques entre altres proveïdors obeint a aquests requeriments.

Transparència dels resultats mitjançant un sistema comú d’avaluació que valori els

professionals quantitativament, però sobretot des del vessant qualitatiu i

d´implicació.

Millora dels resultats en salut i accessibilitat, amb una optimització en la utilització

de recursos.

Aposta per la innovació que aporti noves fórmules assistencials i de gestió que

cobreixin les expectatives de la societat.

Model de transferència de responsabilitats tant en els aspectes assistencials com

econòmics.
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Valor afegit ciutadania
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•Garanteix els drets dels 
ciutadans.

•Millora el mateix nivell de 
prestació de serveis.

•No suposa cap cost afegit per 
als ciutadans.

• Les prestacions estan 
garantides.

•Garanteix el desplegament de 
les directrius del 
Departament de Salut.

Pública, universal 
i gratuïta

•Permet conèixer millor les 
realitats locals.

•Afavoreix el contacte entre els 
gestors i la comunitat.

• Introdueix millores en la 
prestació de serveis àgilment 
i d’acord amb les necessitats 
locals.

•Disminueix la burocràcia.
• S’aconsegueixen equips de 
treball més motivats, cosa 
que impacta en la satisfacció 
de la ciutadania.

•Un sistema amb visió més 
local millora l’accessibilitat.

Adaptació a 
realitat  local

•Millora l’eficiència del 
sistema.

• L a implicació dels 
professionals impacta en la 
utilització racional dels 
recursos disponibles. 

•Millora la utilització dels 
recursos.

Sostenible



Valor afegit professionals
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•Atorga capacitat de decisió 
segons l’entorn.

•Millora el coneixement local.

• Permet capacitat d’adaptació 
al model sanitari català.

• Proporciona agilitat a l’hora 
de donar resposta.

•Ofereix adaptació 
competencial professional.

•Augmenta la cultura de 
pertinença.

•Genera cohesió del grup.

Adaptació a les 
necessitats locals

•Genera cultura de rendiment 
de comptes amb grups 
d’interès.

•Genera cultura de rendiment 
de comptes dins l’equip.

• Fomenta la cultura de 
benchmarking entre 
diferents proveïdors. 
Benchmarking i millora 
associada.

•Genera efecte de 
marca/rànquing (ser els 
millors).

Orientació a 
resultats

• Introdueix incentius lligats a 
resultats clínics i econòmics.

•Afavoreix la creació de 
relacions professionals dins 
del grup i amb altres 
proveïdors.

•Alinea objectius lligats al risc 
compartit a nivell territorial.

Implicació


