
Entrevista
“El conveni mèdic és possible 
però centre per centre”
Boi Ruiz (1954), conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya durant la IX i 
la X legislatura del Parlament. Doctor en medicina i cirurgia per la Universitat de 
Barcelona, especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia i diplomat en gestió 
hospitalària per l’Escola d’Alta Direcció i Administració de Barcelona.

Cinc anys, dues legislatures curtes al 
capdavant de la conselleria de Salut, però 
possiblement serà un dels consellers que 
durant més temps serà recordat i que més 
cops en sentirem a parlar. Quin balanç en 
fa de tot plegat?

Personal i professionalment ha estat una 
experiència extraordinària. El treball que 
tot l’equip de Salut ha fet ja s’està analit-
zant en escoles de negocis que estudien 
el sector públic i ja es coneix com el ‘Cas 
Catalunya’. Això són valoracions subjec-
tives, ara bé, objectivament els resultats 
diuen que tots els indicadors que el 2011, 
en un acord de Govern, vam garantir als 
ciutadans que no caurien, no només no han 
caigut sinó que han millorat: supervivència 
als infarts, als ictus... tota la part reactiva 
de l’àmbit mèdic. La recerca també l’hem 
pogut mantenir i els resultats de salut con-
tinuen en paràmetres europeus. Això no 
hauria estat possible sense els nostres pro-
fessionals, que tenen una cultura mèdica de 
servei públic molt desenvolupada, un criteri 
de servidors no funcionarial i que han estat 
disposats a fer el que sigui per mantenir el 
nostre sistema sanitari públic. Sabíem que 
podíem prendre determinades mesures 
perquè teníem la seguretat que els profes-
sionals respondrien. Continuo dient que 
els ciutadans tenen un gran deute amb els 
metges que l’hauran de restablir en algun 
moment. El deute no el té el Govern, ni el 
conseller, el té la pròpia societat amb la 
gent que ha aguantat el sistema.      

Segurament els metges i la resta de 
professionals sanitaris volen escoltar de 
vostè una mica d’autocrítica o el reco-
neixement d’errors comesos durant la 
seva gestió. Endavant...

Hi ha moltes coses que hauríem de revisar 
des del punt de vista de l’autocrítica, 
com que en alguns temes hauríem pogut 

aprofundir una mica més. Un aspecte 
important que no hem pogut resoldre és la 
nostra força a Madrid. No hem aconseguit 
tot el que necessitàvem i això ha tingut una 
repercussió molt negativa. Tot els diners 
que gastem i que no arriben, com en al cas 
de l’hepatitis C. Una altra qüestió, que no 
és únicament responsabilitat del Govern, 
és no haver aconseguit el Pacte Nacional 
de Salut. I una tercera fita no assolida, tot i 
que no ve d’ara, és la manca d’un contracte 
social per als professionals, un marc legal 
a l’estil alemany on hi hagi un equilibri de 
deures i d’obligacions per a la parts. 

En el fracàs del Pacte Nacional de Salut 
únicament hi ha interessos polítics o 
també hi té venen a veure qüestions de 
fons com el consens trencat sobre el 
model sanitari català?

No hi ha cap canvi de model, aquest és un 
altre mite. Cap ni un respecte a fa cinc anys. 
Quan parlem de consorciar l’ICS amb una 
altra entitat, això ja existeix a Barcelona 
entre la primària i l’Hospital Clínic i no ha 
suposat cap canvi de model. Fer-ho entre 
l’hospital de Lleida i l’empresa pública de 
Lleida és un canvi de model? Des del minut 
zero de canvi de Govern hi hagut molt 
interès en distreure la població i no s’ha 
reconegut que es va gastar més del que 
teníem. Tenim una profunda crisi econòmica 
i gràcies al model que tenim hem pogut 
resistir. S’oblida la qüestió econòmica, ens 
diuen que totes les retallades són ideolò-
giques perquè volem desmuntar el model 
sanitari públic i el volem privatitzar. Aquest 
és el discurs des del primer dia. I jo em pre-
gunto si aquells que van fer les retallades 
del 2010 també volien privatitzar el model. 
Aquí hi hagut un seguidisme de confron-
tació entre tota una oposició alineada, 
responsable d’aquells exercicis, que ha 
fet abstracció absoluta de responsabilitat 

i ha traslladat al nou Govern, amb uns 
arguments molt poc defensables des d’un 
punt de vista tecnocràtic, que això tenia 
intencionalitat política. I es posa en clau de 
dretes i esquerres, sense conèixer els meus 
orígens. “Aquests són uns senyors de dretes 
que el que volen és una sanitat privada”. 
Però la realitat és que tenim un 1,1% menys 
de pòlisses privades a Catalunya. El número 
de persones assegurades que hi ha ara és el 
mateix que teníem l’any 2007 o 2008. 

El seu mandat serà recordat com el de les 
retallades, especialment el primer. Ara, 
però, el discurs oficial és que els ajustos 
es van fer per imposició, no per conven-
ciment, tot i que en els anys 2011 i 2012, 
era el propi president Mas qui defensava 
les retallades i es vantava d’haver fet els 
deures abans que els altres. Aquest canvi 
de relat no és també una instrumentalit-
zació política?

Jo no he canviat mai el relat, des del que 
vaig dir el gener de 2011, fins al debat 
monogràfic del juny. Sí que podem estar 
orgullosos de les mesures que vam prendre 
el 2011 perquè sinó no tindríem sistema. 
Si haguéssim continuat gastant al mateix 
ritme que el 2010, el mes d’octubre s’aca-
baven els diners. Les mesures que es van 
prendre aquell any van ser justes, no es va 
tenir el valor de fer canvis més profunds per 
la proximitat de les eleccions. Aleshores vaig 
dir que si volíem que el sistema fos viable i 
volíem mantenir la universalitat, la cartera 
de prestacions i la xarxa d’hospitals, nomes 
podíem fer tres coses: gastar menys en far-
màcia i en personal i aturar les inversions. 
Si amb això no hi havia prou, s’havia de 
gestionar la demanda, és a dir, augmentar 
la llista d’espera, però fent-ho amb criteri 
clínic i social, no únicament nominal. Aquest 
va ser el primer pla de xoc per evitar que el 
sistema caigués. Si no ho haguéssim fet, no 
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estaríem en la posició que estem ara. Allò 
evidentment es va fer a contracor, a ningú 
li agrada dir que es retallen els salaris i que 
s’aturen les inversions, però era necessari 
perquè el sistema fos sostenible. I això és un 
exercici de gestió, no un exercici polític. 

En qualsevol cas, les retallades, es van fer 
on i com s’havien de fer?

Sí, igual per a tothom.

Els ajustos han carregat molt del costat 
dels treballadors i poc en la reestructura-
ció d’organigrames directius?

S’han reduït un 24% les estructures 
administratives del sector sanitari. S’han 
eliminat els alts càrrecs de consellers 
delegats que hi havia en els centres, s’han 
eliminat les presidències retribuïdes, s’ha 
reduït una part de l’àmbit administratiu del 
propi Departament... les estructures de 
gestió i administratives dels centres sanita-
ris tenen uns requeriments mínims, no hi ha 
més d’un director de recursos humans per 
hospital o més d’un director financer, però 
tampoc podem tenir-ne mig. S’ha fet un 
esforç important en aquest sentit.   

Una de les crítiques més recurrents que se 
li han fet és que les mesures d’ajust no van 
ser consensuades amb els professionals 
perquè els efectes sobre la qualitat assis-
tencial fossin els mínims possibles. No 
creu que si s’hagués fet així hauria comp-
tat amb més comprensió i complicitats?

Per les decisions que s’havien de pren-
dre el tempo era una qüestió clau. Si per 

consensuar unes mesures haguéssim trigat 
sis mesos, la situació hauria estat letal. Eren 
mesures que després eren reconstruïbles 
perquè consistien en baixar les tarifes de 
contractació i l’activitat. Els acords s’havien 
de prendre als centres, com de fet es va fer 
en alguns, però no es podien qüestionar les 
mesures majors perquè els recursos no hi 
eren. L’aplicació s’havia de fer de manera 
uniforme perquè no hi havia alternativa, 
i dins de cada entitat ajustar en funció de 
les possibilitats. Tot i així, la incidència ha 
estat major a l’ICS que al sector concer-
tat per una raó instrumental. En la llei de 
pressupostos vam definir que, per mitjà del 
règim d’autonomia de gestió, els centres 
concertats que no fessin dèficit no estaven 
obligats a eliminar la paga extra, en canvi a 
l’ICS no vam poder fer-ho perquè la funció 
pública hi estava obligada.

Tampoc s’ha fet cap pas significatiu cap 
a l’establiment d’un conveni mèdic, una 
mesura, com sap, àmpliament reivindi-
cada pels facultatius. Per què? Què ho 
obstaculitza? 

El conveni mèdic és possible, però amb 
la legalitat vigent s’ha de fer centre per 
centre, normativament no és possible un 
conveni col·lectiu. A l’Hospital de Sant Pau, 
a la Mútua de Terrassa o a l’Hospital del 
Mar, per posar alguns exemples, n’hi ha.

Però tampoc ha estat possible establir 
una mesa mèdica de negociació?

S’ha intentat a nivell XHUP, però Metges 
de Catalunya no hi estava d’acord perquè 

hi havia metges d’altres sindicats, segons 
em van transmetre. Parlem d’un conveni 
mèdic o parlem d’un conveni del sindicat de 
metges? Perquè són dos coses diferents. Si 
es vol un conveni mèdic s’ha de reconèixer 
que hi ha un sector minoritari de metges 
que pertany a altres sindicats. Jo sóc el 
primer defensor de la idiosincràsia del 
personal sanitari i, en aquest sentit, sempre 
he dit que a mi m’agrada el model canadenc 
on totes els professionals es troben dins del 
seu propi àmbit sectorial de negociació. En 
el nostre marc legal no és possible, però hi 
ha una sortida que són els convenis marc a 
cada centre. Quan es va començar a parlar 
del conveni mèdic es va comparar amb el 
SEPLA, el sindicat de pilots, però cal recor-
dar que aquest és un conveni de l’empresa 
Iberia no de tots els pilots, només dels pilots 
d’Iberia. Per tant, a l’ICS no es pot tenir per-
què hi ha una mesa regulada per la funció 
pública i no és possible, però sí que es pot 
arribar a assolir en el sector concertat amb 
convenis d’àmbit a cadascun dels hospitals.

Fer diferents convenis implica laminar la 
negociació col·lectiva i crear condicions 
laborals diferents dins del col·lectiu.

La base ha de ser comuna però no es pot 
tractar igual el que no és igual. La diferència 
és el que cadascú fa. Com deia un històric 
dirigent del sindicat, un metge ha de cobrar 
pel que és, pel que fa i per com ho fa, i 
aquesta és la variable. Ha de cobrar igual un 
metge d’un hospital en què tots els treba-
lladors li porten a la seva família que un que 
no ha d’atendre a les famílies? Hi ha d’haver 

Boi Ruiz, conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya
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algun element que motivi el metge a millorar 
i que no sigui burocràtic a l’estil del nivell de 
carrera professional, sinó que vagi lligat als 
resultats individuals respecte al col·lectiu de 
metges, no respecte als de l’empresa.

Tots els metges han de cobrar igual pel 
que són?

La meva proposta és una acreditació 
que no és l’empresa qui te la dóna sinó 
organismes independents i que això es posi 
en valor al mercat. Utilitzant el símil dels 
cinturons a les arts marcials, un metge de 
cinturó negre no pot cobrar el mateix que 
un metge de cinturó groc. I no pot ser cap 
de servei un metge que no sigui cinturó 
negre. Però això ha de sortir fora del 
sistema per mitjà d’un comitè de creden-
cials format pels col·legis, els sindicats i 
l’administració certificant. El valor d’un 
metge és per la seva capacitació no pel seu 
càrrec i aquesta és la que cotitza, treballant 
al sector públic o al privat. Aquest estatus, 
a més, no és permanent sinó que s’ha de 
recertificar periòdicament. 

En un paràgraf de l’article de balanç que 
vostè va escriure a Redacción Médica el 
passat 28 de setembre diu: “Las reduc-
ciones del gasto en algunos casos, han 
ido acompañadas de un incremento del 
tiempo de espera, que se ha ido recupe-
rando con la mejora en la eficiència, como 
consecuencia de los cambios organizati-
vos y de resolución”. Són aquests canvis a 
què vostè fa esment els que han permès 
una millora de les llistes d’espera o és el 
fet que s’hi han destinat més recursos 
i s’han reobert alguns quiròfans de tardes?

Les mesures organitzatives han lliurat 
recursos que s’han pogut destinar a les 
llistes d’espera. Si es mira el pressupost, els 
diners són els mateixos. 

Però el que permet reduir-les en última 
instància són els diners, que potser sí 
venen d’un altre lloc. 

Evidentment. Les llistes d’espera són un 
problema de diners no d’organització, per 
reduir-les hem tret diners d’altres llocs dins 
del pressupost macro que no s’ha incre-
mentat. Com ho hem fet? Per exemple, si 
teníem dos serveis de guàrdia de cirurgia 
cardíaca d’extracció de cor i el reduïm a un, 
aquest estalvi va a parar a la llista general 
de cirurgia cardíaca. Si hem passat de vint 
i escaig serveis de cirurgia oncològica a 12 
o 13, no vol dir que hem operat menys, tot 
el contrari, vol dir que hem estalviat diners 
que els hem posat a un altre lloc. Són vasos 
comunicants, la base sempre és la mateixa. 

També hi ha hagut molta innovació, per 
exemple, s’ha avançat molt en cirurgia 
major sense ingrés que té costos més 
baixos i menys risc qualitativament. 

Des del punt de vista del ciutadà, no és 
incomprensible que hi hagi demores 
quan se sap que s’estan infrautilitzant 
els recursos disponibles? Llits i plantes 
tancades, etc. 

Un 80% dels ciutadans d’aquest país 
se’ls hi concerta visita amb el metge amb 
un marge de 48 hores. Totes les visites 
espontànies s’atenen. Hi ha coses a millo-
rar, però no són fruït de les mesures o de 
la crisi econòmica, sinó de dinàmiques que 
venen d’abans. El model organitzatiu s’ha 
de reformar perquè sinó continuarem en 
un sistema que consisteix en posar més 
hores i més metges per continuar fent el 
mateix. Aquest no és el model que comuni-
tàriament necessita la gent. És veritat que 
hem de corregir defectes estructurals 
aportant més recursos, però hem de can-
viar el model per a no perpetuar-nos en 
pràctiques que suposen un pou sense fons 
de despesa i amb resultats de salut que no 
són els que desitgem.   

general de l’Ajuntament de Reus i gerent 
del grup Innova.

El tema Innova apareix després, jo no sabia 
que seria imputat. L’ICS no té res a veure amb 
Innova, que és una empresa de Reus. El sen-
yor Prat a l’ICS no té una responsabilitat exe-
cutiva, no té firma, i s’oblida tot el seu currícu-
lum anterior. A l’ICS s’hi està un quart d’hora, 
però ha estat durant molts anys director del 
Servei Català de la Salut (CatSalut). La seva 
feina principal en el sector i la seva experièn-
cia ve de ser gerent de Sagessa i de l’Hospital 
de Reus, i de ser director del CatSalut amb 
el conseller Rius. Després torna a Sagessa i 
s’encarrega del grup d’empreses municipals. 
Com era una persona rellevant del món 
sanitari i té molt background i està a prop de 
jubilar-se, decidim que presideixi el Consell 
d’Administració de l’ICS. Tots els informes 
deien que no hi havia cap incompatibilitat. Es 
poden fer totes les sospites que es vulguin, 
però són opinions no evidències.    

Vostè mateix acaba de fer el repàs al 
currículum del senyor Prat. Amb aquest 
currículum es pot assegurar al 100% 
que cap de les derivades del cas Innova 
esquitxarà el CatSalut? No a vostè com a 
conseller, sinó al CatSalut com a orga-
nisme públic.

Jo crec que no, pel que jo conec. Innova és 
una empresa pública, amb un consell d’ad-
ministració format per càrrecs electes de 
diferents partits polítics, que fa moltes més 
coses que gestionar empreses sanitàries, 
però només es parla de la construcció de 
l’hospital de Sant Joan. El que s’investiga 
són adjudicacions directes, contractes de 
personal amb procediments que no són 
de lliure concurrència... però no s’acusa de 
malversar recursos públics perquè no s’ha 
gastat més del que s’ha pressupostat. 

Sí que s’ha gastat més, molt més, en la cons-
trucció de l’Hospital de Sant Joan de Reus.

La desviació l’accepta el Govern, no el d’ara, 
l’anterior (tripartit). 

El CatSalut ha rebut l’amonestació del 
jutge per ser no ser prou àgil a l’hora de 
facilitar la informació requerida per a la 
investigació. Això no pot ser llegit com 
una ajuda a la defensa dels ex-càrrecs 
directius processats?

Això no és veritat. El dia que es publicava 
això a la premsa, el CatSalut encara no 
havia rebut la petició del jutge. Ho nego 
rotundament. El CatSalut va respondre 
immediatament el mateix dia que va rebre 
el requeriment perquè no tenim res que 
amagar. Quan de forma maniquea s’ataca 

 “Estem orgullosos 
de les mesures que 

hem pres”

Les llistes d’espera van ser el seu gran 

cavall de batalla durant el primer mandat, 

de la mateixa manera que la corrupció 

i les acusacions de privatització ho han 

estat d’aquest segon. Vostè diu que això 

són acusacions infundades perquè no s’ha 

demostrat cap cas de corrupció institucio-

nalitzada. La justícia treballa amb els seus 

tempos i algun tindrem sentència, però 

vostè està convençut que el cas Innova no 

esquitxarà el CatSalut?

Tinc claríssim que el cas Innova no 

esquitxarà el CatSalut per res. Hi ha dos 

elements quan es parla de corrupció. En 

primer lloc, el cas Innova s’ha de treure de 

la meva legislatura, que s’investigui durant 

la meva legislatura no vol dir que els fets 

s’hagin produït ara. 

És difícil treure-ho de la seva legislatura 

quan vostè anomena el senyor Josep Prat 

president de l’ICS, que alhora era director 
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a Salut pel cas Innova s’està atacant a tot el 
sistema sanitari català. 

Qui està pagant la defensa del senyor 
Josep Prat?

Se l’està pagant ell. L’únic que se li va asses-
sorar és per la qüestió de la incompatibilitat 
de càrrecs i res més. Hi ha una manera 
molt evident de veure qui paga, on és la 
factura pagada pel Departament de Salut, 
el CatSalut o l’ICS? Qui ho digui que ho 
demostri. Quin interès tindríem a pagar-li 
la defensa? Innova no és un problema per a 
Salut o per a la Generalitat, és un problema 
per a l’Ajuntament de Reus. 

De la sensació que el model mixt de la 
sanitat catalana afavoreix l’aparició de 
casos de portes giratòries, de duplicitat o 
d’incompatibilitat de càrrecs o que sigui 
un lloc on col·locar velles glòries de partits 
què n’opina? 

Si no s’expliquen les coses bé, ens podem 
quedar amb les sensacions que vulguem. 
Les direccions generals no són de con-
currència pública, en cap país del món. 
Quan construeixo el meu equip busco les 
persones que considero més idònies per 
cobrir cada plaça. Les incorreccions que es 
detecten, per exemple en els informes de la 
sindicatura de comptes, són administratives 
i s’esmenen. Si hi ha una necessitat i s’ha 
de contractar personal o un proveïdor de 
serveis i es coneix quin és el millor, fer un 
concurs perquè aparegui un altre proveïdor 
que segurament no és tan bo però que farà 
una millor oferta econòmica que l’altre és 
una pèrdua de temps. Aquest tipus d’inco-
rreccions de vegades no hi ha més remei 
que fer-les per solucionar les necessitats, 
però això no vol dir que hi hagi una actuació 
perversa. S’ha de canviar la norma adminis-
trativa, com diu la mateixa sindicatura.   

Parlem ara d’un tema que l’incomoda, 
el suposat procés de privatització de la 
sanitat pública. Informes elaborats per 
PricewaterhouseCoopers (PWC) que es 
presenten de forma proactiva, el projecte 
de reformulació de l’ICS, el concurs de 
gestió de CAP L’Escala, el consorci sanitari 
de Lleida... no considera que totes aques-
tes polèmiques han fomentat les sospites 
de l’existència d’un pla de privatització?

El consorci de Lleida és un pla que existeix 

des del 2008, no ens l’inventem nosaltres, i 

en cap cas es tracta d’una privatització.  

Però els seus estatuts el defineixen com 
una entitat pública subjecte al dret privat?

Igual que l’ICS. Estar subjecte al dret privat 

significa que es gestiona amb comptabilitat 

pressupostària, però també ordinària, que 

comporta que no hi ha amortitzacions, que 

hi pot haver personal laboral, però també 

estatutari, que es poden demanar crèdits 

i assumir la despesa financera, cosa que 

no pot fer una entitat pública perquè és 

Economia i Finances qui ha d’autoritzar la 

despesa. Això significa estar sotmès al dret 

privat, no vol dir que es vendrà al mercat, 

aquesta és una tergiversació infausta.  

La crítica ve de la possible entrada de 
capital privat. 

No entra capital privat i, en tot cas, els 

beneficis reverteixen en la sanitat pública, 

com en el cas de Barnaclínic, no se’ls queda 

un accionista.

I la possibilitat de crear dobles vies d’ac-
cés a la sanitat pública?

El ciutadà que vol pagar la seva assistèn-

cia no pot escollir que l’atenguin al Clínic, 

perquè vol un metge d’allà, i ha de marxar a 

una altra clínica? 

Aquí el xoc segurament és ètic o ideològic. 

Segurament, però en el meu entendre 

si tinc uns recursos ociosos en el sector 

públic que em permeten generar diners 

que reverteixen en el mateix sector públic 

quin és el problema? 

Ociosos?

Ociosos perquè no tinc diners per fer-

los servir com a públics. Si no puc obrir 

quiròfans a les tardes i algú paga amb diner 

privat, aquest benefici, primer, permet que 

es pugui atendre més gent perquè l’hospital 

té més ingressos i, a més, permet que la 

llista d’espera ordinària avanci, entre altres 

coses perquè els pacients que opten pel 

privat surten de la llista. 

I com es controla que un metge no li digui 
a un pacient: miri, si ve per la tarda l’ope-
rarem demà.

Això és incontrolable. A més, és el mateix 
que un metge d’un hospital públic li digui a 
un pacient que l’atén a la tarda allà mateix 
que si li diu que el deriva a un altre centre 
privat on ell treballa. Si algú coneix un 
mètode per controlar-ho que me’l digui. 
Però que passi això no implica que hi hagi 
inequitat. L’assistència pública està garan-
tida amb unes condicions temporals i de 
finançament. 

No li sembla una paradoxa que es parli de 
reduir estructures administratives alhora 
que en sorgeixen de noves com el consorci 
de Lleida?

No es crea una nova estructura és una més. 
De 10 consorcis passaríem a 11.  

Quins controls hauria de passar?

Els mateixos que ha de passar el consorci 
de l’Hospital del Mar, del Parc Taulí... els 
mateixos que tots perquè és un més.

El famós informe de PWC sí que volia 
crear noves entitats.

Els senyors de PWC es presenten un dia 
per fer-nos una proposta. La mirem i els hi 
diem que no ens interessa. No s’ha aplicat 
ni s’ha signat res. La proposta tenia tres 
fórmules i no se n’ha aplicat cap. Per cert, 
això ve de contactes de l’anterior govern 
amb PWC, no nostres.

Com s’expliquen les derivacions de 
pacients de centres públics a centres pri-
vats amb ànim de lucre? No és una forma 
de desviar recursos? 

La gent el que vol és que l’atenguin i com 
més aviat millor, sempre i quan l’únic que 
es necessiti sigui la targeta sanitària. Quina 
diferència hi ha ara respecte els anys 
2008, 2009 i 2010 de malalts derivats 
a la privada? En el model que tenim la 
titularitat no importa, tant és una entitat 
privada sense ànim de lucre que una entitat 
pública. El problema que tenim és que el 
2010 entra un artefacte al sistema perquè 
l’anterior Govern decideix salvar una 
institució, la intervé i pren la decisió que 
l’edifici el compra a l’entitat amb ànim de 
lucre i que la gestió que tenia concertada 
a l’Aliança li cedeix a aquesta entitat. Quan 
jo arribo a la conselleria tinc els sindicats a 
la porta dient-me que no tiri enrere aquest 
acord perquè comporta 900 acomiada-
ments, perquè ni en aquell moment ni ara 
hi ha capacitat d’absorció i, a més, el centre 
és necessari a nivell comunitari. Els malalts 
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que hi van ara a aquell hospital hi anaven 

també abans. El canvi és que hi ha una 

entitat que ha adquirit uns drets que li ha 

donat un govern i aquests drets s’han de 

respectar. I no hem complert els compro-

misos econòmics amb aquesta entitat 

perquè hem hagut d’ajustar, de la mateixa 

manera que hem hagut de baixar els salaris. 

L’increment de contractació es deu a que 

l’acord és plurianual i va augmentant any 

rere any, però menys del que s’havia acor-

dat. Jo tampoc crec que sigui idoni que hi 

hagi entitats amb afany de lucre, que no vol 

dir amb afany de benefici que és diferent.

Hi ha centres que envien pacients que 
li són propis a l’Hospital General de 
Catalunya o a la Clínica del Vallès on en 
principi no els hi tocaria anar.

Quan es fa el contracte amb la Clínica 

del Vallès el compromís és que, perquè 

sigui viable, atendrà malalts del Taulí que 

formen part de la llista d’espera excedent. 

Això és el que s’acorda i no ho faig jo. 

Ho revertirem, igual que hem revertit la 

cirurgia cardíaca que es feia a l’Hospital 

General de Catalunya. Jo m’ho he trobat i 

he de revertir-ho sense riscos i sense que 

ens costi uns diners que no podem pagar 

perquè si rebem una querella per incompli-

ment de contracte tenim un problema. Què 

seria desitjable? Si tinguéssim recursos el 

Taulí hauria de comprar la Clínica del Vallès 

perquè la necessitem, i si tinguéssim diners 

el Clínic hauria de comprar el Sagrat Cor, 

però no en tenim. 

Segueix recomanant a la població que subs-
crigui una pòlissa d’assegurança privada?

Sí, sempre i quan no sigui una decisió que 

es prengui perquè el sistema públic ha 

caigut o perquè no el pot atendre. Les 

persones són lliures de decidir, jo el que he 

de garantir és que no tindran cap problema 

per rebre assistència pública amb les regles 

del joc que s’estipulin. 

Es considera liberal o socialdemòcrata en 

termes d’estat del benestar?

Socialdemòcrata. Els meus orígens polítics 

i la meva militància sindical no és preci-

sament liberal. Sempre he treballat en el 

sector públic.

Quin és per a vostè el model sanitari de 

referència en el qual s’hauria d’emmirallar 

Catalunya?

Anatòmicament m’agrada el model anglès 

del National Health Service (NHS). Una 

autoritat sanitària que rep un mandat del 

govern, una xarxa d’hospitals proveïdors de 

diferents nivells amb autonomia de gestió 

cadascun d’ells i una primària també del 

nivell del NHS. El finançament ha d’anar 

a càrrec dels impostos generals, no hi ha 

d’haver-hi impostos finalistes, ni taxes, ni 

copagaments de cap tipus. 

Quin futur dibuixa per al sistema sanitari 

català a curt i mig termini?

És un model consolidat i el que desitjaria 

és que tota aquest crosta artificial sobre 

involucions del model s’acabessin i es res-

pectés el pacte sanitari. Per altra banda, 

s’ha d’incorporar de manera veritable la 

veu dels pacients. Tothom ve a parlar en 

nom del malalt però el malalt no parla. 

Quan comptem amb tots els actors les 

decisions són encertades. El segle XXI 

passa per la incorporació dels pacients al 

sistema i pel canvi de perspectiva perquè 

la salut estigui present en totes les políti-

ques públiques.  

El programa de Junts pel Sí afirma que 
cercarà fórmules per a la recuperació de 
les condicions de treball dels professio-
nals. Creu que els treballadors han de 
recuperar les retribucions i condicions 
laborals anteriors a la crisi? 

Han de recuperar les condicions que els 
hi toquen, les anteriors eren insuficients. 
Sempre he defensat que el nostre sistema 
sanitari té molt maltractats els profes-
sionals com a servidors públics si fem la 
comparació amb altres. No s’ha de mirar 
cap enrere sinó cap endavant i fer el debat 
sobre si la millora ha de venir de recursos 
ja disponibles o de recursos addicionals. 
Jo crec que ha de venir per les dues vies: 
posar més diners i distribuir millor els que 
ja tenim. No hem de mirar el retrovisor per 
recuperar esquemes d’abans sinó que hem 
de valorar quins recursos s’han d’afegir, 
quines reformes s’han de fer i que els 
recursos que s’alliberin amb les reformes 
es quedin en el sistema, cosa que no passa 
ara perquè es destina al dèficit. Però el 
dèficit s’ha de gestionar d’una altra manera 
perquè el tenim per insuficiència pressu-
postària, no per mala gestió. Els 200 euros 
que necessitem per augmentar la despesa 
sanitària per càpita ja no poden sortir de 
fer més ajustos en la gestió.

Tornaria a repetir com a conseller o és una 
etapa que dóna per finalitzada?

El projecte que vam començar encara no ha 
acabat i els resultats positius de les mesu-
res que hem pres a mi també m’agradaria 
gaudir-los.

Hi ha qui diu que vostè està vetat.

Jo estic a disposició d’una sola persona que 
és el president Mas. Faré el que em digui el 
president i estaré a la seva disposició.

El conseller de les retallades

2010 2015 Variació 10-15

9.875 8.467 -14,3%

2010 2015 Variació 10-15

1.297 1.120 -13,6%

2010 2014 Variació 10-14

14.072 13.297 -775 llits

2010 2014 Variació 10-14

10.126 8.959 - 1.167 metges

Font: Departament de Salut, Servei Català de la Salut (CatSalut), Institut Català de la Salut (ICS)

Pressupost Salut (milions d’euros) Llits hospitalaris d’aguts 

Plantilla mèdica a l’ICS Despesa sanitària per habitant (milers d’euros).


