
Propostes per a l'ICS Organització més heterogénea. Relacionat amb altres proveïdors de forma transparent i 

supervisat pel CatSalut. 

Propostes per a la xarxa concertada Definir models de governança al servei dels ciutadans i no del propi CatSalut. Mesures per a la 

transparència.

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada Buscar fòrmules de coordinació a l'empara del CatSalut. La contractació d'activitat ha de ser 

transparent.

Mesures adreçades als professionals sanitaris Millora de les condicions salarials i laborals. Participació en la gestió i la governança.  

Altres mesures Millorar el pressupost de Salut per reduir el diferencial de despesa respecte la UE-15 i a destinar 

més recursos per a l'atenció primària.

Propostes per a l'ICS Aturar els projectes d'integració i reordenació territorials.

Propostes per a la xarxa concertada 100% pública de propietat i provisió. Treballadors públics. Desaparició de les patronals. 

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada Derogar els acords i convenis de col·laboració.

Mesures adreçades als professionals sanitaris Millora de les condicions salarials i laborals. Participació en la gestió i la governança.  

Altres mesures Atenció primària com a espai central de la planificació en Salut, amb els CUAPs oberts 24 hores.

Propostes per a l'ICS Manteniment de la integritat i augment del pressupost.

Propostes per a la xarxa concertada Prioritzar els proveïdors sense ànim de lucre.

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada No destinar diners públics a les empreses privades quan hi hagi recursos públics infrautilitzats o 

quan pugui perjudicar la qualitat de l'assistència pública.

Mesures adreçades als professionals sanitaris Millora de condicions laborals i salarials. Increment dels incentius. Contractació descentralitzada. 

Més participació.

Altres mesures Eliminar organismes del Dept. de Salut sense valor assistencial per augmentar el pressupost fins 

els nivells de despesa per càpita dels països de l'entorn.

Comparativa de mesures destacades
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Propostes per a l'ICS Establir sistemes de control i auditories de transparència. 

Propostes per a la xarxa concertada Els centres han de dependre directament del Departament de Salut. 

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada

Reforçar l'activitat pública recuperant serveis i recursos i reduir la contractació privada. 

Mesures adreçades als professionals sanitaris Revertir les retallades, recuperar plantilla i participació en la gestió dels centres.

Altres mesures Pla de xoc contra les llistes d'espera que doni més control a l'AP, reobri llits, quiròfans i serveis, i 

aturi les derivacions de recursos i pacients dels serveis públics als privats amb ànims de lucre, que 

quedarien exclosos dels concerts i convenis.

Propostes per a l'ICS Oposició als plans de fragmentació i descapitalització. 

Propostes per a la xarxa concertada Pla de reformes per garantir la transparència.

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada Nou Pla de Salut que garantitzi l'equitat i la transparència de tots els proveïdors que reben 

recursos públics. 

Mesures adreçades als professionals sanitaris Millora de les condicions salarials i laborals. Participació en la gestió i la governança.  

Altres mesures Pla de xoc contra les llistes d'espera. Establir la figura del Defensor del Pacient

Propostes per a l'ICS Sense informació específica.

Propostes per a la xarxa concertada Sense informació específica.

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada Possibilitat de desgravar el 20% de l'assegurança privada a la declaració de la renda. 

Mesures adreçades als professionals sanitaris 

Pla de carrera professional per a cada nivell amb criteris de promoció, trasllat i retribució.

Altres mesures Racionalitazció dels sous d'alts càrrecs

Propostes per a l'ICS

Oposició al desmantellament. Creació d'un òrgan regulador que vetlli per la bona gestió.

Propostes per a la xarxa concertada Establir un model de gestió transparent revisable periòdicament.

Com ha de ser la relació entre la sanitat pública i privada Col·laboració estreta, potenciar les entitats d'assegurança privada. Desgravació fiscal per 

subscripció de pòlisses. 

Mesures adreçades als professionals sanitaris Més participació en la gestió i mesa de negociació pròpia.

Altres mesures Recuperació del Consell Assessor de la professió Mèdica i d'Infermeria

Respostes basades en els programes electorals i en el debat sobre propostes de salut organitzat per Diario Médico. 


