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Presentació de la consellera

Presentació

Molt abans que comencéssim a parlar de nova governança i de participació 
comunitària en un projecte concret, l’esperit de la Llei d’ordenació sani-
tària de Catalunya apuntava amb fermesa cap a l’aprofundiment demo-

cràtic i la participació en el sistema com a estil propi del model sanitari català.

La descentralització sempre ha estat present en el disseny dels òrgans de govern del 
Servei Català de la Salut, per garantir l’equilibri territorial i entre els sectors que in-
tervenen en l’àmbit de la salut. Tanmateix, gairebé vint anys després de l’aprovació de 
la LOSC, i amb tants canvis com ha experimentat la societat catalana des de llavors, 
calia anar més enllà. 

A l’inici del segle xxi, amb un model de salut consolidat, avançar cap a cotes més 
altes de qualitat, eficiència i equitat esdevenia una necessitat inajornable que requeria, 
entre altres qüestions, la incorporació de nous agents al govern de la salut. Així és com 
va néixer el projecte dels governs territorials de salut, com una manera de fer el model 
sanitari més àgil, més obert i més proper a les persones a través de les administracions 
locals, les associacions de malalts i la ciutadania.

El Decret 38/2006, de 14 de març, va ser el tret de sortida per al desplegament efectiu 
dels governs territorials de salut, i és una enorme satisfacció per a mi poder presentar, 
només quatre anys més tard, el llibre que detalla el recorregut fet fins al final d’aquesta 
segona fase de descentralització i que demostra que avui, a Catalunya, hem posat les 
bases per a un govern compartit.

El repte era fonamental i ha estat superat amb èxit. Naturalment, no ens podem 
quedar aquí; ara cal fer funcionar la maquinària que hem posat en marxa i esforçar-
nos per consolidar el futur d’aquest model. El Departament de Salut ha de continuar 
fomentant la participació comunitària, la humanització dels serveis i la coresponsabi-
lització de la salut individual i col·lectiva. En definitiva, ha de vetllar perquè aquesta 
maquinària, que té un potencial extraordinari per transformar el nostre concepte de 
salut cap a una dimensió col·lectiva, doni de si tot allò de què és capaç.

És de justícia donar les gràcies a les persones que han impulsat, sense defallir mai, la 
implantació dels governs territorials de salut des de tots els àmbits implicats, i natu-
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ralment als autors del llibre que tinc el plaer de presentar, per l’esforç afegit a les seves 
responsabilitats professionals que implica deixar constància documental d’un procés 
complex com aquest.

Vull, també, recordar afectuosament en Joan Prats, que va parlar abans que ningú a 
casa nostra de la governança democràtica, i va compartir amb nosaltres, sense límits, 
la seva saviesa.

Marina Geli 
Consellera de Salut
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Presentació del Servei C
atalà de la Salut

Presentació

’any 2010 ha estat un any molt important en l’avenç cap al principi de foment 
de la participació comunitària previst a la Llei d’ordenació sanitària de Cata-
lunya, ja que s’haurà completat no sols la constitució formal de tots els governs 

territorials de salut, sinó també la pràctica totalitat dels consells de salut, de manera 
que es materialitza així l’estructura interna que possibilita la dinàmica de relació par-
ticipativa que caracteritza el model.

Completar tot el procés, des de la signatura del pacte per a la salut en el territori, 
passant per l’acord de Govern de constitució del GTS fins a l’efectiva constitució del 
consell rector i el consell de salut, sense oblidar la comissió coordinadora d’entitats 
proveïdores, demana un enorme esforç de consens —que es prolonga durant força 
mesos— i la implicació compromesa de molta, molta gent.

El llibre que ara tenim a les mans explica detingudament la història de tota aquesta 
gent que ha cregut en un projecte participatiu de governança descentralitzada que 
ha de contribuir a fer evolucionar definitivament la democràcia representativa que 
va caracteritzar el segle xx fins a la necessària democràcia participativa que, al segle 
xxi, ha de permetre superar l’amenaça de la desafecció ciutadana que planeja sobre 
els nostres temps.

Els tres primers capítols descriuen els fonaments teòrics de la governança democràti-
ca que consideren la incorporació de la dimensió relacional en l’acció de govern, el 
marc jurídic del sistema sanitari català —amb una explicació detallada del decret de 
desplegament del governs territorials de salut— i les bases estratègiques i conceptuals 
del projecte de GTS, que es van presentar públicament en una jornada multitudinària 
celebrada a Sitges l’any 2006.

A continuació, el capítol quatre explica detalladament què son els GTS, les seves 
funcions i la seva estructura en tres òrgans, així com el procés administratiu de cons-
titució tant en l’àmbit dels ens locals com de la Generalitat de Catalunya. El capítol 
cinquè fa èmfasi en el funcionament del consell de salut com a òrgan de participació 
ciutadana del GTS, així com els principis rectors de la participació deliberativa. El 
capítol sisè defineix el govern territorial com un marc que facilita les aliances estratè-
giques entre proveïdors, el contínuum assistencial i la implantació del finançament 
capitatiu. Finalment, el capítol setè descriu, per part dels protagonistes territorials, el 
procés de desplegament dels GTS en cadascuna de les regions sanitàries.

L



Aquest projecte de governança ha estat impulsat i dirigit principalment per l’equip 
d’Ordenació Territorial i Participació Ciutadana del Servei Català de la Salut, al qual, 
amb Ricard Armengol al capdavant, vull donar les gràcies també per l’elaboració 
d’aquest llibre que ha de contribuir a explicar com ha evolucionat i s’ha consolidat el 
model sanitari català des dels seus inicis.

Gràcies també als alcaldes, a les entitats proveïdores, als professionals, a les associa-
cions i als ciutadans per contribuir amb el seu compromís a la millora del nostre 
model de societat.

Josep M. Sabaté i Guasch
Director del Servei Català de la Salut
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Introducció

Introducció

es societats dels països desenvolupats han experimentat grans transformacions 
en relativament poc temps. No són pocs els estudis que mostren la quanti-
tat d’informació que ens arriba, el nivell de coneixement generat i la creixent 

complexitat dels col·lectius humans. La ciutadania és diversa, està més formada i li 
agrada manifestar l’opinió sobre les decisions que la poden afectar. I no només exer-
cint el dret a vot cada quatre anys. Malauradament, l’Administració no ha estat capaç 
d’evolucionar a la mateixa velocitat que la societat i, sovint, els mecanismes de relació 
amb la ciutadania ens han quedat antiquats.

Es parla molt de la governança democràtica com a solució per incorporar nous ins-
truments de relació entre el govern i les persones governades. Aquesta fórmula ha de 
permetre desenvolupar la dimensió relacional de les administracions i assumir un 
paper d’emprenedor social, generador de confiances i complicitats des de la modèstia 
de qui sap que no ho pot fer tot sol.

Sovint costa traduir les línies de pensament en projectes concrets que facin possible 
la seva aplicabilitat. No resulta senzill dotar de contingut conceptes com proximitat, 
gestió compartida, coresponsabilitat, experiència social, aliances estratègiques o go-
vern multinivell.

El projecte de desplegament dels governs territorials de salut es concep amb la voluntat 
de ser un instrument modest, però adequat i útil per avançar en la línia de «compar-
tir» el govern. I neix implicant, ja d’entrada, l’Administració local, les organitzacions 
i els professionals sanitaris i la ciutadania en la gestió de la salut del seu territori. 

A les pàgines següents hem intentat fer una descripció detallada dels principis que 
inspiren els governs territorials de salut, dels fonaments teòrics, jurídics i estratègics, 
dels orígens i del seu progressiu desplegament. Un desplegament que ens ha portat 
per tot Catalunya, des dels ajuntaments més grans fins als racons més amagats. I 
sempre —no pot ser d’altra manera— de la mà dels directors territorials, veritables 
protagonistes del desplegament del model.

Els aprenentatges d’aquest viatge, sincerament, no caben en aquest llibre, de la ma-
teixa manera que no tindríem espai suficient per incloure-hi els agraïments. Trobaran 
sintetitzats els conceptes clau, el procés seguit aquests darrers anys i, d’alguna manera, 

L



l’emoció que ha suposat aquest treball col·lectiu en el qual més de mil cinc-centes per-
sones d’una manera o altra hem hagut de treballar conjuntament aglutinant esforços.

Si d’alguna manera aquesta publicació té sentit és per reconèixer la capacitat, l’esforç 
i la voluntat de sumar dels directius i professionals de la salut, dels directius i profes-
sionals del món local i del ric i generós teixit associatiu del nostre país.

Ricard Armengol 
Director d’Ordenació Territorial i Participació Ciutadana  
Servei Català de la Salut
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Capítol 1

La governança 
democràtica: una nova 
forma de governar  
a la societat xarxa
Ricard Armengol  
Josep M. Pascual 

In memoriam de Joan Prats



Joan Prats i Català (1942-2010) ha estat un dels intel·lectuals europeus més brillants pel 
que fa als temes d’institucionalitat democràtica, models de governació i desenvolupament 
humà dels països i regions. Ell va ser qui va introduir el concepte de governança demo-
cràtica a l’Estat espanyol i, de manera molt especial, a Catalunya. En la seva condició de 
director de l’Institut de Governabilitat de Catalunya va assessorar el CatSalut en la con-
cepció i el desenvolupament dels governs territorials, i molt concretament els va orientar 
en la direcció de la governança democràtica. En Joan era qui havia d’escriure aquest primer 
capítol, però el seu sobtat comiat ho ha impedit.

Per totes aquestes raons volem dedicar aquest capítol a la seva memòria.



13

La governança dem
ocràtica: una nova form

a de governar a la societat xarxa

1.  La governança democràtica és una nova 
forma de governar emergent a Europa

En l’àmbit de les ciències, i molt especialment en ciències socials i polítiques, cal pre-
cisar els conceptes, ja que sovint s’utilitzen amb significats diferents i no ens perme-
ten identificar amb claredat la realitat que volem conèixer o que volem transformar. 
Precisar un concepte és com netejar les ulleres, que ens ajuden no només a mirar sinó 
també a veure-hi, i d’aquesta manera, com assenyala la tradició científica que arrenca 
amb Albert Einstein i Karl Popper, no hi ha res més pràctic que una bona teoria, atès 
que són els canvis en la manera de percebre els fenòmens, que s’efectuen a través dels 
conceptes, els que marquen els veritables avenços en les ciències. 

Governança és, per a nosaltres, el mateix que assenyala el diccionari de la llengua 
espanyola: una manera de governar, una manera específica d’exercir l’acció de go-
vern.1 Ara bé, l’extensió d’aquest concepte a Europa i la seva accepció com a manera 
de governar es deu a la Unió Europea, i en concret a la publicació, l’any 2001, del 
Llibre Blanc sobre la Governança Europea, elaborat per la Comissió Europea i dirigit 
per Jérôme Vignon.2 

El fet que hagi estat la Comissió Europea qui hagi promogut el concepte de governança 
per a governanza com una manera de governar basat en l’obertura, la participació, i en 
especial en l’horitzontalitat i l’acord, està relacionat justament amb la pràctica d’aquest 
govern supranacional que ha d’articular els interessos dels diferents governs dels estats-
nació. Al que fa referència el Llibre Blanc de la Comissió Europea és a la incorporació 
dels governs regionals, locals i la societat civil en la construcció d’Europa.

En un altre document posterior, Governança i desenvolupament (2003), la Comis-
sió Europea es refereix a la governança d’una manera més precisa, com un procés 
d’articulació d’interessos en la societat i a la gestió dels recursos socials a partir de la 
cooperació i la participació.3 

1  Governanza és un terme que ha recollit el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española a partir 
de l’any 2001 amb una definició molt genèrica però de base correcta. Defineix governanza com a «art o 
forma de governar que es proposa com a objectiu l’assoliment del desenvolupament econòmic, social i 
institucional durable, promovent un sa equilibri entre Estat, societat civil i mercat de l’economia». 

2  A l’esmentat Llibre Blanc, el concepte de governança s’associa a cinc principis bàsics: obertura, par-
ticipació, responsabilitat, eficàcia i coherència. Principis que s’adrecen a enfortir la relació de la UE 
amb la societat civil i a un ús superior de les capacitats dels actors regionals i locals per assentar les 
bases d’una clara definició dels objectius polítics de la UE i centrar els papers i les responsabilitats de 
cada institució. Governança s’associa directament amb una aposta de govern per la descentralització, 
la participació ciutadana i la col·laboració amb la societat civil.

3  L’informe europeu defineix la governança com «les normes, els processos i les conductes a través dels 
quals s’articulen interessos, es gestionen recursos i s’exerceix el poder a la societat, i constitueix un 
factor clau en l’estratègia de la lluita contra la pobresa» (conclusions del document, paràgraf 91).



La
 g

ov
er

na
nç

a 
de

m
oc

rà
ti

ca
: u

na
 n

ov
a 

fo
rm

a 
de

 g
ov

er
na

r a
 la

 s
oc

ie
ta

t 
xa

rx
a

14 Renate Mayntz, Joan Prats i el mateix Vignon, en escrits posteriors a l’informe euro-
peu, són els que han definit millor la governança com un nou art de governar en 
democràcia. Joan Prats assenyalà ja l’any 2001 que, tot i les diferents accepcions del 
concepte de governança, en els darrers anys s’està produint a Europa un ampli acord 
per considerar la governança com una nova manera de governar, ja que es constata, 
progressivament, que l’eficàcia i la legitimitat dels governs democràtics es fonamenta, 
cada cop més, en la qualitat de la interacció entre aquests i les organitzacions empre-
sarials i socials, així com en la bona gestió de les relacions entre els diferents nivells 
de govern. 

La governança és un terme objectiu, es refereix a una nova manera d’exercir l’acció de 
govern, i per tant no qualifica com a bona o dolenta l’acció d’un govern, ni es refereix 
a cap situació social i política concretes. No obstant això, s’ha fet servir amb alguna 
freqüència, de manera poc precisa, com a sinònim de governabilitat o de bon govern, 
per la qual cosa és necessari aclarir aquests termes. 

El terme «bon govern» sí que qualifica l’acció d’un govern. Però aquest govern que 
governa bé pot actuar amb un mode de governació o un altre, és a dir, pot governar bé 
a través del model burocràtic o del gerencialisme, o fer-ho a través de la governança. 
Si aquesta manera de governar és la governança, podríem qualificar la seva acció de 
«bona governança», com també la qualificaríem de «mala governança» si utilitza ma-
lament aquesta manera de governar o el seu resultat no és la governabilitat. 

Per governabilitat s’entén, en sentit restringit, l’acceptació i compliment de les nor-
matives, processos institucionals i de resolució de conflictes, així com de polítiques 
del sector públic per part de la societat civil i en especial els seus principals actors. 
Ingovernabilitat és, al contrari, desobediència civil generalitzada, incapacitat dels 
mecanismes institucionals per resoldre els conflictes socials, no acceptació per part 
d’importants sectors de la societat de les regles del joc institucionals. La governabi-
litat és un atribut o classificació d’una situació social i, en tot cas, pot ser un resultat 
de l’acció de govern, —un bon govern— d’una bona governança, o d’un altre mode 
de governar bé exercit en una situació donada. Però és important no confondre un 
atribut o un resultat amb el mode objectiu de governar. 

Governança és un nou art de governar que considera que tots els reptes que té plante-
jats una societat o un territori són fruit de la interacció entre diferents actors i sectors 
de la ciutadania que cal identificar amb claredat, i que el seu abordatge ha de ser 
fruit d’una estratègia o un projecte compartit. La governança és la manera d’exercir 
l’acció del govern, que té en la gestió de les interdependències, entre els actors i sec-
tors de la ciutadania, el seu instrument de govern principal. La governança gestiona 
les relacions entre actors per prendre decisions en el territori i desenvolupar projectes 
complexos amb la col·laboració interinstitucional, publicoprivada i la implicació ciu-
tadana. És, per tant, un terme no qualificatiu en el sentit que es refereix a una manera 
de governació o, el que és el mateix, a una manera d’exercir l’acció de govern. 
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La governança dem
ocràtica: una nova form

a de governar a la societat xarxa

2.  Característiques de la governança 
democràtica

Joan Prats va precisar més aquesta forma de governar, la governança, i la va denomi-
nar «governança democràtica». La raó va ser que en determinats sectors es va interpre-
tar erròniament, de manera interessada, el concepte de governança, assimilat al que 
s’anomena corporate governance (governança corporativa). Aquest terme procedeix de 
l’anomenat neoinstitucionalisme angloamericà, que entén per governança la intro-
ducció de mètodes empresarials mercantils a l’administració pública i restringeix la 
col·laboració pública i privada a la cessió de competències i recursos al sector privat, 
especialment el mercantil, i la reducció de la intervenció del govern a favor del mer-
cat. Aquest plantejament és molt semblant al del corrent nord-americà anomenat new 
public management (nova gestió pública), que també intenta introduir els procedi-
ments de l’empresa mercantil en la gestió de la cosa pública.4 

En la governança en el sentit europeu, és a dir la governança democràtica, el paper 
del govern no es redueix sinó que canvia. El govern no apareix tant com a productor i 
gestor de productes i serveis, sinó fonamentalment com a promotor i organitzador de 
les xarxes d’interdependències per abordar els desafiaments de la societat. El govern 
democràtic té com a finalitat principal la construcció de l’interès general, a partir 
dels interessos legítims dels diferents actors i sectors de la ciutadania, i de promoure 
i conduir l’elaboració i realització d’estratègies i projectes compartits. És a dir, en go-
vernança es dóna un nou valor al paper del govern i de la política com a vertebradora 
de la res publica, de la dimensió pública en què participem tots i totes. 

En governança democràtica, les funcions principals del govern són tres: a) crear les 
normes i els procediments institucionals perquè la societat i el mercat funcionin (per-
què funcioni el mercat necessita regulació normativa i pública), b) desenvolupar una 
bona gestió o gerència dels fons públics perquè els béns i serveis que es produeixin 
s’adeqüin a les finalitats pròpies del bé comú, c) articular, a través de la gestió rela-
cional, la involucració de la ciutadania en la resposta als reptes de la societat, establir 
estratègies compartides i desenvolupar projectes compartits amb els principals actors 
i sectors de la ciutadania. En governança democràtica, la funció principal és la gestió 
relacional, que exerceix un paper estructurador de les altres. 

Les característiques principals de la governança democràtica són: 

•  Establir estratègies compartides i desenvolupar projectes en xarxa. El que és 
eficient en governança és, sobretot, articular els fons públics en acords i compromi-
sos d’acció entre els actors implicats, que el conjunt de fons i recursos d’un territori 

4  Per a l’evolució del terme governança es recomana: A. Cerrillo: La gobernanza hoy: 10 textos de refe-
rencia. Madrid: INAP, 2005.
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16 s’inscriguin en una estratègia o programes compartits, liderats pel govern demo-
cràtic i elaborats a partir de la identificació dels reptes i les necessitats dels diferents 
sectors ciutadans implicats. 

•  La implicació de la ciutadania per afrontar els reptes socials. Una bona gover-
nança necessita una ciutadania activa i compromesa amb la cosa pública, és a dir, 
la de tots i totes. Per això cal disposar canals de participació i de responsabilitat de 
tots, perquè el territori és una construcció col·lectiva, i per això el resultat de l’acció 
de govern depèn de les accions i interaccions entre tots els ciutadans. La participació 
ciutadana és entesa com el compromís de la ciutadania en la superació dels reptes 
que una societat té plantejats, i això té dues implicacions de gran importància: 
genera una força de transformació social superior i incideix a qualificar la qualitat 
de representació política d’aquells que són capaços de generar espais de trobada, de 
deliberació i col·laboració ciutadana. 

•  L’enfortiment dels valors cívics i públics. El progrés i la capacitat d’innovació 
d’una societat depèn de la densitat i diversitat de les interaccions entre tota la po-
blació. Els valors de respecte, convivència, confiança, solidaritat i col·laboració són 
essencials per construir la societat de tots i totes. La governança democràtica és una 
opció pels valors cívics i democràtics. 

•  La revaloració de la política democràtica i del paper del govern representatiu. 
La governança representa un canvi en el rol del govern en relació amb la societat. 
El govern no apareix simplement com el proveïdor de recursos o de serveis, sinó 
fonamentalment com el representant del territori, de les seves necessitats i reptes. El 
govern no només disposa de competències, sinó també d’incumbències. Li incum-
beix tot allò que preocupa la ciutadania i per això assumeix un paper vertebrador en 
la capacitat d’organització i acció del territori, i en les relacions entre els diferents 
nivells de govern. Per tant, en governança democràtica el paper del govern en tant 
que representant de la ciutadania adquireix més protagonisme que en etapes de 
govern anteriors. 

•  La construcció compartida i l’enfortiment de l’interès general. En governança, 
l’interès general no s’atribueix a un grup de funcionaris o a la classe política. L’interès 
general és una construcció col·lectiva que ha de ser liderada pels polítics electes com 
a representants de la ciutadania, a partir de les necessitats i els interessos legítims 
de tots els sectors ciutadans. Governança democràtica significa una acció de govern 
específica perquè totes les necessitats i els reptes dels ciutadans estiguin presents tant 
en la deliberació com en el desplegament de les polítiques, i molt especialment dels 
sectors més vulnerables. 

•  La transparència i la rendició de comptes són unes altres de les condicions es-
sencials de la governança democràtica. Sense elles difícilment el govern del territori 
podrà articular els diferents actors en una acció comuna amb el suport i la implica-
ció de la ciutadania.
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3. L’emergència de la governança
La governança democràtica és una manera de governar innovadora que emergeix, 
en ser adoptada de manera general o sectorial, a través d’una política concreta, per 
cada vegada més governs locals i regionals a Europa i també a l’Amèrica Llatina. Però 
encara no constitueix el mode de governar habitual o «normal», aquest encara és 
l’anomenat gerencialisme públic, que consisteix en la producció de serveis mitjançant 
la imitació dels valors i les tècniques de gestió de l’empresa privada. La governança 
democràtica ha vingut per quedar-se perquè les anteriors maneres de governar —bu-
rocràtica i gerencial («nova» gestió pública)— han quedat obsoletes davant les trans-
formacions socials que exigeix el desplegament de la governança, com són: 

•  La creixent complexitat social de la població i de les seves necessitats, atès l’increment 
de la diversitat generacional, les diferents procedències geogràfiques i culturals, 
l’eclosió de diferents estructures de les famílies i les llars, la presència de diferents 
itineraris de socialització, la important presència de processos de segmentació social 
i territorial, i el desenvolupament de processos d’individualització social. 

•  La creixent vulnerabilitat o risc social, és a dir, l’augment de la probabilitat de desvin-
culació, ruptura o bloqueig de participar en els nivells que es consideren socialment 
adequats, en un o més dels àmbits socials establerts com a bàsics: laboral, renda, 
salut, educació, habitatge i vincles familiars i socials. 

•  La desigualtat social adquireix una forma polièdrica. A més de la desigualtat tradi-
cional, mesurada en termes de renda i accés a serveis, emergeixen noves formes de 
desigualtat social com l’accés al capital educatiu i cultural, a la salut i als vincles 
socials generadors de capital social. 

•  Una distribució més àmplia dels coneixements i la formació de la ciutadania. La so-
cietat de la informació i el coneixement significa, entre altres coses, que la població 
adquireix més coneixements, formació i saber fer en el desenvolupament de políti-
ques, i per tant el coneixement de la cosa pública ja no és exclusiu de l’administració 
i arriba a un teixit social cada vegada més ampli. 

•  L’estancament de la despesa pública davant l’increment de les necessitats so-
cials i la seva complexitat. El fet que la despesa pública representi el 50% o més 
del PIB provoca que aquest no pugui augmentar significativament davant les noves 
necessitats socials i de salut.

Tot això ens porta a la conclusió que les formes tradicionals de governar s’ajusten amb 
dificultat a la realitat actual pel fet que:

•  No és possible respondre només amb recursos públics als nous reptes socials i de 
salut. Cal implicar tots els actors i responsabilitzar la ciutadania dels seus propis 
reptes, articular els recursos públics, els privats i la iniciativa social en xarxes.
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18 •  La distribució dels coneixements i la legitimitat social fan inviable una manera jeràr-
quica i de dalt a baix, d’exercir l’autoritat o de definir l’interès general. 

•  El ciutadà no pot ser considerat simplement com a subjecte passiu, és a dir, com a 
client o usuari.

Cal entendre l’exercici de la governança democràtica com a mode de gestionar la 
complexitat des de la gestió eficient de les interdependències i interaccions socials, 
segons el qual les persones electes, els polítics, exerceixen a fons el seu paper de repre-
sentant democràtic per construir l’interès general a partir dels interessos legítims de 
tots els actors i sectors en presència, i per articular estratègies, programes i projectes a 
través de compartir coneixements i desafiaments, però també recursos i compromisos 
d’acció.

4.  La salut requereix governança 
democràtica

La salut, objectiu compartit
La salut de la població en un territori és un objectiu molt més ampli que el de 
l’assistència sanitària. Són molts els estudis que mostren que els serveis d’assistència 
sanitària només contribueixen en una petita part al nivell de salut de la població. 
És un clàssic l’estudi de M. Lalonde (Canadà, 1974), Determinants de salut, en què 
s’atribueix al sistema sanitari clàssic una influència de l’11% sobre la salut de les per-
sones. La resta té a veure amb els hàbits d’alimentació, l’exercici esportiu, l’educació, 
el consum d’alcohol i altres substàncies generadores de dependència, les condicions 
d’habitabilitat de la població, el nivell de contaminació, el nivell i la qualitat de 
l’ocupació, l’índex de desigualtats socials, etc. 

La salut és un repte compartit des de la perspectiva sectorial. Hi intervenen una gran 
pluralitat de polítiques públiques: esport, educació, urbanisme i habitatge, mobilitat 
i medi ambient, serveis socials, cultura, desenvolupament econòmic i ocupació, i per 
descomptat, assistència sanitària. L’assistència sanitària té com a objectiu principal i 
bàsic la salut de la població. En això es singularitza en relació amb altres sistemes pú-
blics de prestació de serveis, com l’educació, la cultura, els serveis socials, l’habitatge, 
la seguretat etc., que tenen finalitats principals diferents de la salut. Això, però, no 
vol dir que els altres sistemes no incideixin de manera molt important en el nivell de 
salut de la població, i per tant qualsevol política destinada a incrementar la salut de la 
població ha de ser promoguda pels serveis d’assistència sanitària, o de salut en sentit 
estricte, però aquesta política ha de vertebrar les prestacions i serveis de les altres po-
lítiques a partir d’objectius concrets de millora de la salut i de prevenció o reducció 
de riscos. 
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Al gràfic següent sintetitzem aquest poderós i obsolet enfocament o visió que fa que 
els plantejaments d’actuació integrals o simplement transversals siguin una quimera, 
és a dir, no realitzables. 

Per superar aquest enfocament, en la governança democràtica s’opta per un planteja-
ment senzill i evident alhora (vegeu el gràfic dels sistemes oberts). Es considera que 
els objectius principals de la política pública són els d’impacte en les capacitats de 
desenvolupament humà de la ciutadania. Aquests objectius seran compartits entre 
diferents sistemes de serveis. Per això, la política pública de salut es basarà en el desen-
volupament de projectes amb objectius d’impacte ciutadà, i per assolir-los articularà 
diferents desplegaments de prestacions i serveis coordinats amb aquesta finalitat.

L’objectiu d’impacte ciutadà de disminuir les probabilitats que una persona o un 
territori sigui víctima d’agressió cap a la seva persona o els seus béns és un objectiu 
compartit, com hem assenyalat, entre ocupació, ensenyament, serveis socials, trans-
port, urbanisme, esport, serveis culturals, etc., és a dir, entre totes aquelles prestacions 
que tinguin a veure amb la reducció de la vulnerabilitat, la reacció ciutadana i el 
compromís cívic.

Per aquesta raó els avenços o retrocessos dels projectes es mesuraran amb indicadors 
d’impacte social o de resultats en la salut de la ciutadania, sigui en el seu sentit ampli 
o en el més restringit, i de manera complementària amb indicadors del seu desplega-
ment de serveis o d’activitat. 

Esquema de sistemes tancats
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Els criteris d’organització dels governs territorials: 
l’enfortiment de l’acció compartida
La millora dels nivells de salut en un territori requereix millorar la capacitat 
d’organització i acció per abordar, de manera compartida, els reptes de prevenció, 
protecció i promoció de la salut. Per capacitat d’organització i acció entenem les 
capacitats d’associació i compromís cívic actiu de la ciutadania, i la cooperació entre 
actors, és a dir, la col·laboració publicoprivada i interinstitucional per establir estratè-
gies compartides i desenvolupar projectes integrals o en xarxa orientats, en el nostre 
cas, per la finalitat de millorar la salut ciutadana.

Quins són els factors estructuradors de la capacitat d’organització i acció o, el que és 
el mateix, de la construcció col·lectiva de la salut al territori? Al nostre entendre, atesa 
l’experiència en el desenvolupament de polítiques públiques generadores de capital 
social a ciutats i regions a Europa, però també a l’Amèrica Llatina, els principals fac-
tors són els següents:

1. Existència d’una estratègia compartida entre els principals actors, atès que de la 
seva interdependència depèn la salut d’un territori. És a dir, es tracta de disposar d’un 
marc de referència per a totes les polítiques i els actors, a partir de la qual desenvolupin 
les seves pròpies polítiques i actuacions, i d’uns projectes clau que es comprometen a 
desenvolupar conjuntament. Una estratègia integral i integradora amb clars compromi-
sos d’acció per millorar la salut de la ciutadania. Una estratègia en actualització perma-
nent, fonamentada en els reptes de salut i inclusió social de les persones i sobre la base 
dels interessos legítims i les competències dels actors principals.

Nota: la fletxa més ampla significa que per a la realització d’un objectiu i projecte 
compartit hi ha un sistema de serveis i prestacions que té un paper principal.

Esquema de sistemes oberts
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2. Un model organitzatiu per a la trobada i la interacció entre els principals actors 
adequat a:

a)  Els reptes i les exigències del desenvolupament contemporani, que permeti fer 
front als conflictes inevitables amb flexibilitat i confiança per arribar a acords de 
benefici mutu.

b)  Les correlacions de forces o equilibris de poder entre ells.

c)  Les pràctiques organitzatives que promoguin el respecte i el coneixement mutu i 
s’adrecin a l’acció a partir de compromisos compartits.

El model d’interacció entre els agents econòmics, socials i polítics és clau per a la de-
terminació de la salut del territori. La no-flexibilitat del model i unes relacions entre 
pocs produeixen desconfiança i, amb aquesta, l’absència d’estratègia a mitjà i llarg 
termini. Un model obert i flexible afavoreix la confiança i l’aposta empresarial i social, 
que es tradueix en un important desenvolupament econòmic i social.

3. La presència de xarxes d’actors per al desenvolupament de projectes inte-
grals que són clau o estructuradors per avançar. Els projectes en xarxa permeten 
articular esforços de diferents actors públics i privats, i són capaços de combinar els 
diferents interessos i reptes amb objectius comuns i socialment útils. 

4. L’existència d’una cultura d’acció i compromís cívic allunyada tant de la cul-
tura de la satisfacció i de la queixa com del burocratisme i el nihilisme. La cultura 
d’acció ha de proporcionar:

a)  Un sentiment de pertinença i identificació amb el territori. Disposar d’un sentit 
col·lectiu obert, no tancat.

b)  Actitud oberta, tant a la innovació com a la integració social i cultural de nova 
gent, i a la inserció en estratègies territorials més àmplies que el municipi, la regió 
i nació pròpies.

c)  Il·lusió realista en el futur, que permeti veure més enllà de les realitats tant si 
aquestes són negatives com positives, i que generi expectatives racionals de 
col·laboració i compromís per millorar en el futur.

d)  Respecte i confiança en l’actuació dels altres actors que és la base per a la genera-
ció del capital social.

5. La participació i la implicació ciutadana. Les estratègies i els principals projectes 
estructuradors de la salut han de disposar d’un suport social important, i aquest serà 
més efectiu si s’impulsa i es garanteix la participació ciutadana entesa en dos sentits: 
com a garantia que els seus principals reptes i expectatives en les estratègies són tem-
perats, i com a condició per al compromís cívic i la implicació social productora de 
salut en el conjunt del territori.
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22 6. L’existència de lideratges formals i informals entre els agents institucionals clau 
capaços d’aglutinar i representar la majoria dels interessos, amb capacitat de pacte i 
de respecte institucional a les seves decisions. El lideratge principal hauria d’indicar, 
com hem assenyalat, la institució més democràtica, és a dir, l’escollida per tota la ciu-
tadania; en el cas contrari ens trobaríem un lideratge corporatiu a partir del qual no 
és possible construir l’interès general, ja que es redueix al corporatiu. El grau de lide-
ratge de les institucions representatives en el procés de governança de les comunitats 
derivarà de la seva capacitat per implicar la resta d’actors, agents i persones presents 
en la societat en la construcció d’un model de futur compartit5. 

7. L’articulació de polítiques nacionals i locals. Es tracta de concebre el territori 
(la comarca, la regió i Catalunya) com a sistema de municipis interdepenents, amb 
la capacitat de:

a)  Combinar les polítiques nacionals, regionals i locals amb objectius i instruments 
en el conjunt del territori, amb les estratègies locals de salut, capaces de donar espe-
cificitat i integritat al conjunt d’accions, de manera que s’enforteixin la cooperació 
interinstitucional pública i la col·laboració ciutadana.

b)  Articular els municipis no a partir d’una organització territorial fixa, sinó de mane-
ra flexible i adaptable en funció del projecte xarxa, és a dir, dels territoris que abasta 
el desenvolupament del projecte.

c)  Disposar de regles de joc formals i informals que regulin la interacció entre l’admi-
nistració regional i les municipals, així com les intermunicipals, i els sectors privats 
i les associacions ciutadanes.

Aquests factors, que estructuren la millora de la capacitat de resposta compartida per 
abordar els reptes de salut que es puguin plantejar en un territori, han estat els criteris 
essencials que s’han tingut en compte en l’elaboració i la implantació dels governs 
territorials.

És en aquest marc territorial, el dels governs territorials de salut, on s’hauran d’omplir 
de contingut conceptes com proximitat, govern multinivell, gestió compartida, co-
responsabilitat, experiència social, aliances estratègiques… És a dir, desenvolupar la 
competència relacional de l’administració.

5  Vegeu J. Subirats: ¿Qué gestión pública para qué sociedad? Una mirada retrospectiva sobre el ejercicio de la 
gestión pública en las sociedades europeas actuales, Institut de Govern i Polítiques Públiques. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
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1.  La descentralització del model de salut 
i el principi de participació comunitària 
a la Llei d’ordenació sanitària de 
Catalunya

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat (LGS), de caràcter bàsic i apro-
vada per l’Estat en exercici del títol competencial previst a l’article 149.1.16 de la 
Constitució espanyola, organitza un model sanitari basat en els principis de descen-
tralització política de la sanitat, integració dels recursos a cada territori autonòmic 
en un únic dispositiu sanitari públic —els anomenats serveis de salut— i actuació 
coordinada d’aquest amb els de la resta de territoris.

D’altra banda, tal com afirma la mateixa llei a la seva exposició de motius, si bé 
s’atorga la competència política i administrativa sanitària a les comunitats autòno-
mes, en decaïment de les gaudides fins llavors per les administracions locals en aquest 
àmbit, es compensa aquest efecte centralitzador atorgant a les corporacions locals un 
dret efectiu a participar en el control i la gestió de les àrees de salut mitjançant la seva 
incorporació a tots els òrgans col·legiats d’aquestes.

A Catalunya, la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària (LOSC), re-
cull les previsions de la LGS i configura un model sanitari públic atenent a dos 
dels principis bàsics en què l’esmentat model s’assenta i que són, d’una banda, la 
creació del Servei Català de la Salut com a ens públic que integra tots els recursos 
sanitaris públics i de cobertura pública de Catalunya, sota la tutela i directriu de la 
Generalitat de Catalunya —a través del seu Departament de Salut—, i, de l’altra, 
la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de 
la seva execució a través de les diferents entitats representatives: territorials, socials 
i professionals.

Del ventall de competències sanitàries previstes a la LOSC (article 7.1), podríem 
diferenciar-ne dos tipus:

•  D’una banda, les pertanyents a l’àmbit de la gestió i l’execució d’actuacions, con-
tingudes als apartats c), d) i e) del referit article, les quals integren, entre d’altres, 
l’administració de centres i serveis sanitaris, l’execució d’actuacions i programes 
en matèria de promoció i protecció de la salut i prevenció de la malaltia, la gestió 
dels serveis i les prestacions sanitaris, i l’establiment, la gestió i l’actualització 
d’acords, convenis i concerts amb entitats no administrades per la Generalitat de 
Catalunya.

Aquestes competències són exercides pel CatSalut sota el principi de la descon-
centració i descentralització de la gestió, segons disposa l’article 2 de la LOSC, 
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26 i mitjançant les fórmules de gestió previstes a l’article 7.2 de la mateixa llei. En 
virtut d’aquesta disposició, el CatSalut podrà gestionar els serveis directament o 
bé a través d’organismes creats a aquest efecte —empreses públiques i consorcis— 
amb entitats públiques i privades, sense afany de lucre, amb interessos comuns o 
concurrents; o mitjançant el corresponent concert o fórmula de gestió integrada o 
compartida amb altres entitats públiques o privades.

•  D’altra banda, es distingeixen de les anteriors les competències que s’integren 
en l’àmbit propi de l’acció de govern. Aquestes serien les contingudes als apar-
tats a), b) i f ) de l’article 7 de la LOSC, i que fan referència, entre d’altres, a 
l’ordenació, planificació i avaluació sanitàries, la distribució dels recursos econò-
mics i l’establiment de directrius generals i criteris d’actuació. 

D’acord amb la LOSC, el desenvolupament d’aquestes funcions es duu a ter-
me amb respecte i preservació del «principi de la participació comunitària en la 
formulació de la política sanitària i el control de la seva execució». Així, seguint 
l’exposició de motius de la LOSC, «aquest principi de participació comunitària, 
que impregna la totalitat de les estructures del CatSalut, s’instrumenta per mitjà 
de la representació de les corporacions locals en els òrgans col·legiats de direcció 
de les regions sanitàries, d’acord amb les previsions contingudes en la legislació 
bàsica de l’Estat, i en els òrgans de participació establerts en tots els seus nivells, 
en els quals també tenen representació les entitats que en l’àmbit de la sanitat són 
representatives del teixit social de Catalunya.»

Per tant, fins a l’any 2006, moment en el qual s’instaura el nou model sanitari de go-
vernança a Catalunya, estructurat pels governs territorials de salut, el referit principi 
de la participació comunitària en la formulació de la política sanitària i el control de la 
seva execució per part de les corporacions locals i les entitats socials i professionals, es 
vehicula per la via, o millor dit, a través de l’estructura desconcentrada del CatSalut, 
en el si del seus òrgans col·legiats centrals i territorials de direcció i participació.

2.  El nou model sanitari de governança
a Catalunya: un segon procés  
de descentralització

El primer procés de descentralització del govern de la sanitat té lloc a partir de 
l’aprovació de la Constitució de 1978, la qual atorga a les comunitats autònomes 
plenes competències en aquest àmbit.

El nou model sanitari de governança endegat l’any 2006 a Catalunya suposa un segon 
procés de descentralització, que respon a la voluntat de la Generalitat de Catalunya 
de compartir la presa de decisions en matèria sanitària amb les corporacions locals. 
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Si abans el principi de participació comunitària a favor de les entitats locals, se 
substanciava a través dels òrgans col·legiats de direcció i participació de l’estructura 
organitzativa del CatSalut, ara, amb el nou model de governança, es tracta de cons-
tituir àmbits de decisió propis i diferenciats jurídicament de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, i integrats per ambdues administracions —autonòmica 
i local— en règim paritari i amb competències concurrents en l’àmbit de la salut.

La finalitat d’aquesta iniciativa del Govern català és bàsicament apropar les polítiques 
sanitàries i de participació al territori, per tal de dotar el model sanitari d’una nova 
dimensió d’apropament a la ciutadania. Per a l’assoliment d’aquest objectiu es reque-
reix la participació de les administracions locals, atesa la seva implicació en la gestió 
de la sanitat pública acreditada en els darrers anys i la seva proximitat a la realitat 
quotidiana de la ciutadania. Des d’una perspectiva política, amb els governs territo-
rials de salut s’incrementa la participació del món local en la direcció i la gestió del 
sistema sanitari, i es crea un marc de col·laboració entre l’Administració de la Gene-
ralitat i els ens locals en matèria de planificació i prevenció de la salut. De fet, aquests 
consorcis donen veu als ajuntaments en la política nacional de salut i per això tenen 
una composició equilibrada que garanteix la paritat en l’adopció de decisions entre 
els membres designats per les entitats locals i els designats pel Departament de Salut.

La institucionalització jurídica d’aquests àmbits de decisió propis i compartits per 
ambdues administracions s’ha dut a terme mitjançant la creació de consorcis terri-
torials, en virtut dels quals Catalunya resta estructurada en trenta-set territoris o go-
verns territorials de salut.

El procés de creació d’aquests consorcis es va iniciar amb la formalització prèvia dels 
anomenats pactes de salut entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals de 
cada territori que manifestessin la voluntat d’adherir-se al projecte. Aquests pactes 
van constituir el conveni interadministratiu pel qual es delimitava el marc territorial 
i funcional dels futurs governs territorials.

3.  Marc legal i règim jurídic 
dels governs territorials de salut

Marc legal 
El Decret 38/2006, de 14 març, pel qual es regula la creació de governs territorials de 
salut (en endavant, el decret), estableix que el seu objecte és regular «la col·laboració 
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals en 
l’àmbit de la salut, amb la finalitat d’assolir un grau més alt d’integració de les com-
petències de totes dues administracions territorials per assolir la millora de l’atenció 
prestada a la ciutadania i a la comunitat».
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28 Aquesta col·laboració interadministrativa, segons disposa el decret en el seu arti-
cle 2.2, es concreta en la creació dels consorcis que preveu l’article 55 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El Govern de la Generalitat crea 
aquests consorcis en virtut de la disposició addicional tercera de la LOSC, la qual 
li atorga la competència per «constituir consorcis de naturalesa pública amb altres 
entitats públiques i privades sense afany de lucre per a la consecució de finalitats 
assistencials, docents o d’investigació en matèria de salut, que siguin comunes o 
concurrents, en qualssevol supòsits diferents als que es refereixen els articles 7, 
apartat 2, i 22, apartat 2, d’aquesta Llei» —és a dir, les referides anteriorment a les 
pròpies de la gestió i execució d’actuacions en matèria sanitària, les quals, com ja 
hem vist, tenen previstes les seves pròpies fórmules de gestió a la mateixa LOSC.

Règim jurídic i econòmic
Pel que fa al règim jurídic, el decret als articles 2.5 i 5.1 disposa que els governs 
territorials de salut, atenent que són consorcis amb personalitat jurídica plena i di-
ferenciada de la de les entitats que hi participen, es regiran per les seves disposicions 
(estatuts), per les seves pròpies normes de funcionament intern i per les normes de 
la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en allò que els sigui d’aplicació, i la 
seva actuació s’haurà d’ajustar als principis informadors que defineix la LOSC, als 
quals s’afegiran els de subsidiarietat i proximitat, territorialització, coresponsabilitza-
ció, substitució i participació.

Pel que fa al règim econòmic, el decret a l’article 4.5 estableix que, en qualsevol cas, 
els governs territorials de salut no disposaran de mitjans econòmics ni de pressupost 
propis. Per a l’exercici de les seves funcions, disposaran dels mitjans materials, hu-
mans, físics i tècnics que siguin aportats per les direccions dels serveis territorials del 
Departament de Salut i les regions sanitàries del CatSalut i, si escau, per les adminis-
tracions locals. Això vol dir:

•  Els recursos que puguin ser necessaris per al desenvolupament correcte de les 
funcions assignades als governs territorials de salut seran aportats pel Departa-
ment de Salut i per les regions sanitàries del CatSalut, directament vinculades per 
disposició del decret. 

•  La possible aportació de recursos per part de les entitats locals es configura, doncs, 
com a subsidiària o només en cas que sigui necessària. Cal assenyalar també que 
l’apreciació d’aquesta necessitat de l’aportació de recursos per part de les entitats 
locals al govern territorial de salut s’haurà d’acordar en el si dels consells rectors i 
sempre de conformitat amb les regles següents:

—  L’aportació de recursos serà fruit de l’acord dels ens consorciats.
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—  Els recursos que, si escau, s’aportin seran sempre en proporció a la quota de 
participació de cada ens consorciat.

—  L’acord del consell rector referent a l’aportació de recursos per part d’una 
entitat local consorciada haurà de ser ratificat posteriorment pel seu consell 
plenari.

Objectiu i funcions
Les funcions bàsiques dels governs territorials de salut que inclouen, com a mínim, 
l’atenció primària, hospitalària i sociosanitària, són l’ordenació i la coordinació dels 
recursos per garantir la millor prestació dels serveis sanitaris

Seguint les disposicions del decret a l’article 3.1, els governs territorials de salut tin-
dran com a objectiu prioritari contribuir a millorar la salut de la població de referèn-
cia. Les funcions bàsiques per assolir aquest objectiu seran l’ordenació, la priorització 
i la coordinació dels recursos dels seus territoris de referència per garantir la prestació 
efectiva de la cartera de serveis del sistema de salut.

Cal assenyalar que el decret preveu l’exercici d’aquestes funcions a partir de les direc-
trius d’abast general determinades pel Departament de Salut, mitjançant l’aplicació 
de criteris de descentralització i coresponsabilització amb els ajuntaments.

Tanmateix, llevat del que disposa l’article 3.1, el decret no fa una regulació concreta 
ni sistemàtica de les competències d’aquests consorcis, ni delimita les seves funcions. 
A l’article 3.2 estableix que per tal d’assolir l’objectiu precedent, el Departament de 
Salut i el Servei Català de la Salut podran compartir amb els governs territorials de 
salut l’exercici de les competències que la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 
els atribueix en matèria de planificació, programació i avaluació, tant respecte als 
aspectes de promoció, prevenció, protecció i vigilància de la salut, com respecte a 
l’assistència sanitària i sociosanitària en els seus territoris d’influència.

Per tant, a partir del ventall general competencial delimitat pel mateix decret, les 
competències i funcions dels governs territorials de salut s’han concretat en dos mo-
ments i àmbits diferents:

•  En l’àmbit polític, mitjançant els pactes de salut formalitzats prèviament a la 
constitució dels consorcis entre la Generalitat i les administracions locals —als 
quals farem referència després—, pels quals es configura el territori de cada govern 
territorial de salut i les competències i funcions que assumirà aquest en relació 
amb el seu territori de referència.

•  En l’àmbit jurídic, amb l’aprovació dels estatuts de cada govern territorial de salut 
per part del Govern de la Generalitat, reguladors del seu règim jurídic i pels quals 
es delimiten i es concreten les competències i funcions que aquests consorcis as-
sumiran de manera efectiva.
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30 L’article 3.3 del decret segueix fent referència a altres funcions complementàries de les 
anteriors, que relacionem a continuació:

•  Promoció de centres, establiments i serveis relacionats amb la salut.

•  Foment de programes de gestió compartida entre les entitats proveïdores de ser-
veis en aquests sectors i d’aliances estratègiques.

•  Foment de la participació comunitària, la humanització dels serveis, la salut indi-
vidual i col·lectiva, i els serveis d’atenció a la dependència.

•  La determinació dels criteris de priorització per distribuir els recursos econòmics 
afectes al finançament dels serveis i les prestacions dels sistema sanitari.

•  I qualssevol altres que hi tinguin relació.

Per acabar, el decret disposa a l’article 3.4 la possibilitat que les administracions inte-
grades en els governs territorials puguin delegar en aquestes entitats les competències 
que tenen atribuïdes vinculades a la salut. Aquesta delegació de competències a què fa 
referència el decret s’ha de recollir entre les estipulacions del pacte de salut respectiu. 
El decret no especifica en aquest cas tampoc quines són les competències vinculades 
a la salut que podran ser objecte de delegació per part de les administracions con-
sorciades en els governs territorials; tanmateix, atenent a la referència explícita que 
la mateixa disposició ja fa anteriorment de les competències de l’Administració de la 
Generalitat previstes a la LOSC (article 3, apartats 1, 2 i 3), aquesta delegació pot 
anar referida a competències municipals dels mateixos ens locals consorciats.

El decret finalment a la disposició addicional 3 estableix un segon àmbit d’activitats 
d’ordenació que podran assumir els governs territorials de salut, vinculat als serveis 
assistencials a la ciutadania, en els punts que plantegin connexió entre els àmbits 
sanitari i social. En aquest cas, esdevindrà necessària la participació del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que alhora n’esdevindrà l’interlocutor pel que fa a les 
competències que estan sota la seva responsabilitat.

El territori
El decret no conté cap relació dels governs territorials de salut que s’han de constituir, 
ni tampoc les seves delimitacions territorials. Això ho deixa a iniciativa i consens de 
les administracions participants en el processos de creació dels consorcis. Tanmateix, 
el decret sí que estableix una sèrie de normes orientatives referents a com s’haurà de 
definir el seu abast geogràfic i, concretament, estableix que caldrà partir inicialment 
de la delimitació pròpia de les àrees bàsiques de salut i de les comarques, i un dimen-
sionament que inclogui, com a mínim, l’atenció primària, l’atenció hospitalària i 
l’atenció sociosanitària.

Els territoris de cada govern territorial de salut s’han anat definint i concretant pos-
teriorment en virtut dels acords formalitzats primerament entre el Departament de 
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Salut i l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
i posteriorment a través de la subscripció dels pactes de salut específics de cada terri-
tori, seguint les previsions del mateix decret.

Tanmateix, cal tenir en compte que l’abast geogràfic de cada govern territorial de sa-
lut integrarà també les entitats locals no adherides a la iniciativa de la resta d’entitats 
d’incorporar-se al futur consorci, i que no són, per tant, participants en la formalitza-
ció del pacte de salut del territori. Aquestes entitats no seran membres consorciats del 
govern territorial de salut, però quedaran integrades en el seu territori de referència 
amb tot el que això els afecti.

Estructura
Segons disposa el decret a l’article 4, els governs territorials de salut s’estructuren en 
quatre òrgans bàsics: la presidència, el consell rector, el consell de salut i la comissió 
de coordinació d’entitats proveïdores.

La presidència
La presidència del consell rector serà assumida per la persona titular del Departament 
de Salut o el seu delegat en el territori, la qual detindrà alhora la presidència del con-
sell de salut. L’assignació d’aquesta doble missió confereix a la presidència la funció 
clau de ser el punt d’enllaç entre aquests dos òrgans, sobretot, com veurem després, 
en relació amb la formulació de les propostes que el consell de salut acordi plantejar 
en el si del consell rector.

La presidència, a més, té conferida la representació institucional del consorci, i el seu 
vot tindrà valor diriment en cas d’empat en les votacions del consell. Amb això la Ge-
neralitat de Catalunya manté la seva posició de referent en tant que, en darrer terme, 
deté la responsabilitat de tot el sistema públic de salut.

El consell rector
El consell rector és el màxim òrgan de govern del consorci, amb una composició equi-
librada que garantirà la paritat en l’adopció de decisions entre els membres designats 
a iniciativa de les entitats locals que l’integrin i els membres designats a iniciativa del 
Departament de Salut, mitjançant els oportuns mecanismes de ponderació de vot 
que estableixin els seus estatuts.

És important assenyalar ja des d’un principi per tal d’evitar confusions que el consell 
rector és l’òrgan on les entitats locals ostenten la representació dels ciutadans del terri-
tori de referència del govern territorial de salut, a diferència del consell de salut, el 
qual es defineix com l’òrgan de participació dels ciutadans a través de les entitats més 
representatives del teixit social del territori. Mentre el primer respon al principi de 
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32 l’anomenada democràcia representativa, el segon es basa en el principi de la democràcia 
participativa.

Així doncs, són tres els principis bàsics sota els quals es constitueix el consell rector: 
el principi de representació, el de paritat i el de ponderació del vot. Mentre el primer 
manté una relació subjectiva amb la perspectiva política des de la qual els membres 
dels consell rector adoptin els seus acords, el segon i el tercer, de caràcter objectiu, 
constitueixen els pivots bàsics del règim jurídic d’adopció d’aquests acords. 

El model bàsic d’estatuts aprovat al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut 
el 30 de maig de 2006, que va ser després adaptat a les característiques de cada terri-
tori en el procés de constitució dels governs territorials de salut, desenvolupa aquests 
principis de representació, paritat i ponderació del vot que caracteritzen el consell rector 
com a òrgan de govern:

•  Pel que fa al principi de representació, l’article 9 del model d’estatuts disposa 
que la representació de les entitats locals (…) haurà de recaure, en tot cas, en un 
càrrec electe d’aquestes entitats. (…) La designació del vocal suplent de la representació 
local haurà de recaure també en un càrrec electe d’una entitat local. Se’n garanteix 
d’aquesta manera el caràcter representatiu. Cal posar de relleu, en aquest punt, la 
importància que assoleix el territori, des de la perspectiva que aquest és el marc 
geogràfic dins el qual s’articula un dispositiu integrat de recursos sanitaris, amb 
independència de la seva titularitat, destinats a cobrir, amb eficàcia i eficiència, les 
necessitats de salut de la població de tots i cadascun dels municipis que l’integren. 
Aquest objectiu últim fa necessari un exercici de la funció representativa per part 
de les entitats locals en clau territorial i no local, és a dir, atenent els interessos de 
la globalitat del territori i no als purament municipals o comarcals, segons els cas.

Els membres de la Generalitat de Catalunya de l’àmbit de la salut són designats per la 
persona titular del Departament de Salut entre professionals experts i amb responsa-
bilitats concretes en àmbits de la salut pública, la planificació, l’ordenació o la compra 
de serveis sanitaris, sociosanitaris i de salut mental, normalment al servei del mateix 
Departament de Salut o d’entitats adscrites com són el Servei Català de la Salut i 
l’Agència de Protecció de la Salut.

Així mateix, per a tots els assumptes d’assistència a la ciutadania amb punts de con-
nexió amb l’àmbit social relacionats amb la dependència, el debat i tractament dels quals 
s’acordi en l’àmbit competencial dels consorcis amb el Departament d’Acció Social i 
Ciutadania, la persona titular d’aquest departament nomenarà els seus representants 
en el si del consell rector d’entre professionals al seu servei experts en assumptes socials.

•  Pel que fa al principi de paritat, l’article 17 del model d’estatuts disposa el règim 
d’adopció d’acords següent:

—  Els acords del consell rector s’adoptaran per la majoria simple del vot ponderat 
dels membres que es trobin presents en el moment de la votació, sempre que 
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aquests representin almenys el 51% del total de vots ponderats i hagin estat 
tots convocats degudament. En cas d’empat el vot del president o la presidenta 
tindrà valor diriment.

—  La ponderació de vots en el consell rector es farà d’acord amb els barems se-
güents:

- Generalitat de Catalunya: 50%

- Entitats locals: 50%

•  Pel que fa al principi de ponderació del vot, la distribució ponderada d’aquest 
barem entre els membres de cada representació cobra especial importància entre la 
part local, atès que les seves entitats han d’arribar a acords específics al respecte en 
els quals no intervé la Generalitat, tot i haver donat suport decididament a aquest 
procés. Els estatuts disposen que l’assignació de vots ponderats corresponent a les 
entitats locals es distribuirà en el moment de la seva incorporació al Consorci, 
amb subjecció a l’acord que prèviament aquestes hagin formalitzat. 

Els criteris aplicats en els diferents pactes subscrits entre les entitats locals, i que 
han servit per determinar la manera de distribuir la ponderació de vot entre 
elles, han estat diversos: 

I. Distribució a parts iguals. Aquest criteri deixa de banda les diferències de-
mogràfiques entre municipis i dóna preferència a la igualtat de vot entre les 
entitats.

II. Distribució en funció del pes demogràfic. Aquest criteri ha estat aplicat de 
maneres diferents en els territoris. Alguns pactes estableixen una distribució 
del percentatge del 50% del barem entre les entitats locals més o menys amb 
adequació al seu pes demogràfic. En d’altres s’opta per l’aplicació d’una fórmula 
aritmètica —amb factors correctors— sobre el nombre d’habitants del munici-
pi, al qual s’assigna una puntuació concreta. 

III. També s’ha tingut en compte en alguns territoris amb diverses poblacions 
grans la capitalitat de comarca.

Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, i atenent a la seva participació en els 
governs territorials de salut com a representació jurídica única, l’assignació de 
la ponderació de vot, dins el seu barem del 50%, es distribueix de manera igual 
entre els seus representants, llevat que es disposi una altra cosa, supòsit en el 
qual caldrà la ratificació del Departament de Salut i, si escau, del d’Acció Social 
i Ciutadania.
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34 Pactes i criteris de representació

La majoria dels governs territorials de salut han quedat integrats per gairebé la 
totalitat de les entitats locals pertanyents al seu territori de referència, la qual cosa 
ha generat la necessitat de procedir entre les administracions locals consorciades a 
la formalització dels anomenats pactes de representació local, en virtut dels quals 
aquestes entitats s’han posat d’acord per determinar quins municipis i, si escau, 
consells comarcals havien de ser nomenats els seus representats en el si dels consells 
rectors. La formalització d’aquests pactes neix de la necessitat de limitar el nombre 
de membres del consell rector i assegurar la seva operativitat i eficàcia en la presa 
de decisions.

El moment de la subscripció del pacte de representació local ha estat diferent a cada 
territori, en funció de les peculiaritats de cada procés de constitució del consorci: 

•  En alguns territoris ja des de l’inici del procés, amb la formalització del pacte de 
salut, es coneixia el nombre d’entitats locals que s’incorporarien posteriorment al 
consorci del govern territorial de salut. Per això, en aquest supòsit, si el nombre 
d’entitats locals participants així ho va aconsellar, previ consens entre elles, els 
pactes de representació local es van aprovar juntament amb els acords plenaris 
d’aprovació de la constitució del consorci i dels seus estatuts.

•  En altres territoris el procés de constitució es va iniciar amb la participació de 
les capitals de comarca i els consells comarcals, i posteriorment, fins i tot un 
cop constituït formalment el consorci, va tenir lloc el procés d’adhesió de la 
resta d’entitats locals. En aquest supòsit, els pactes de representació local es van 
formalitzar en un moment anterior a la convocatòria de la primera reunió del 
consell rector, o bé en qualsevol moment posterior en funció de quan es produís 
l’acte d’adhesió.

Els criteris aplicats en aquests pactes per tal de determinar quines entitats locals ha-
vien de ser designades representants de la resta en el si del consell rector del govern 
territorial de salut, han estat de diferent índole. Tanmateix, els podríem sintetitzar en 
tres tipus: el polític, el demogràfic i el sanitari.

•  El criteri polític ha generat, en els territoris on s’ha prioritzat, la subscripció d’un 
pacte basat en el consens i l’assoliment d’una representació equilibrada i coherent 
amb el mapa polític local del territori.

•  El criteri demogràfic s’ha aplicat de diferents meneres:

—  Territoris que han optat per designar les de major pes demogràfic, com ara la 
seva capital de comarca (que s’identifica amb el municipi més poblat) i/o altres 
municipis grans.

—  En altres, les entitats han acordat una representació més amplia i equilibrada, 
en adequació a les característiques del seu territori, establint diferents àmbits 
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de representació per a les poblacions grans o mitjanes i específiques per als seus 
petits municipis.

•  Pel criteri sanitari es designen representants als municipis que siguin capçalera 
d’àrea bàsica de salut (ABS), seu d’hospital de referència en el territori o qualsevol 
altre servei sanitari de rellevància per la zona.

Principalment, el criteri utilitzat ha estat el demogràfic. Els criteris sanitari i polític 
s’han tingut en compte per acabar d’ajustar la representació dels municipis.

Una característica comuna a tots els governs territorials de salut, amb independència 
del criteri de representació aplicat, és la presència invariable de les capitals de comarca 
i dels consells comarcals en els òrgans de govern del consorci, en tots aquells on par-
ticipin. Cal posar de relleu que els consells comarcals han desenvolupat una funció 
clau en la representació dels municipis petits i en l’aportació de la visió global del seu 
territori.

Acords específics dins els consells rectors

Davant la possibilitat que les entitats locals no arribessin a un acord en la designació 
dels seus representants, els estatuts preveuen, l’article 9.2, la formalització d’un acord 
en el si del consell rector en aquests termes. Concretament, l’esmentat article disposa:

Si es considerés necessari, atenent el nombre d’entitats integrades en el Consorci, i per tal 
de garantir l’operativitat i l’eficàcia del Consell Rector en el desenvolupament de les seves 
funcions, per acord d’aquest es podrà limitar la seva composició a un nombre màxim de 
membres entre els representants de la Generalitat de Catalunya i els de les entitats locals, 
les quals hauran de formalitzar entre elles un pacte de representació pel qual es determini:

a)  Les entitats que hagin de ser presents en el Consell Rector i el seu àmbit de represen-
tativitat.

b)  En tot cas, la distribució de vot ponderat atorgat a cada una d’elles, dins el barem 
establert a l’article 17.6 i de conformitat amb l’article 17.7 d’aquests Estatuts.

El compliment d’aquesta disposició requereix també la formalització d’un pacte de 
representació entre les entitats locals; tanmateix, hi ha certes diferències quant als 
pactes de representació local abans referits. En el present supòsit, es tracta d’assolir 
tres acords: 

•  Acord sobre la necessitat de limitar el nombre de membres i concretar el límit 
numèric.

•  Acord sobre el nombre de membres assignats a cada representació: la de la Gene-
ralitat i la de la part local.

Aquests dos primers acords es prenen en el si del consell rector (amb el consens de la 
Generalitat). Per tant la iniciativa parteix de l’òrgan de govern del consorci i no de les 
entitats locals, com succeeix en els pactes de representació local anteriors.
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36 •  El tercer acord constitueix, en si mateix, un pacte de representació local, ja que en 
virtut dels acords antecedents, aquestes es veuen obligades a ajustar els seus repre-
sentants al nombre límit de membres assignat en l’òrgan de govern. 

A més d’aquest article, els estatuts preveuen altres supòsits jurídics on serà necessa-
ri l’assoliment de pactes de representació o delegació entre els membres del consell 
rector. És el cas de que disposa l’article 18, referent a la comissió permanent. Aquest 
òrgan, format per un màxim i mínim de membres, podrà tenir delegades àmplies 
competències de les assignades als consells rectors. La seva constitució, però, requerirà 
la unanimitat de tots els membres de l’òrgan de govern.

La qüestió de la integritat territorial 

La lògica previsió de la impossibilitat que totes les entitats locals integrades en el con-
sorci d’un govern territorial de salut poguessin formar part del seu consell rector, va ser 
recollida pel mateix decret a l’article 6, el qual fa referència al que anomena integritat 
territorial. En concret, s’assigna al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut la 
responsabilitat de vetllar per preservar l’equilibri territorial i el principi democràtic de 
participació en els respectius àmbits d’influència de cadascun dels governs territorials 
de salut. Amb aquesta finalitat, impulsaran la constitució de consells de representants lo-
cals que reuneixin la totalitat dels municipis englobats en els seus corresponents àmbits 
territorials. Cada municipi serà representat per la persona titular de la seva alcaldia o, 
amb la delegació prèvia, per un altre càrrec electe del mateix consistori.

El òrgans de govern dels consorcis, i en especial el seu consell rector, informaran pe-
riòdicament de les activitats del consorci als consells de representants locals, als quals 
es donarà coneixement, també, sobre el procés d’ordenació del territori en l’àmbit de 
la salut pel que fa a les funcions que tinguin encomanades.

De la lectura d’aquest article es desprèn, d’una banda, que els anomenats consells 
de representants locals no constituiran un fòrum de debat —almenys institucional-
ment— al marge del consell rector, atès que la seva finalitat és únicament informa-
tiva; d’altra banda, hi podran participar tots els municipis del territori de referència 
del govern territorial de salut, estiguin consorciats o no al govern territorial de salut.

El consell de salut
Anteriorment ja s’ha dit que el consell de salut d’un govern territorial de salut és 
l’òrgan de participació de la ciutadania a través de les entitats més representatives del 
teixit social del territori.

Així mateix, s’ha dit també que la presidència del consell de salut serà assumida per la 
persona que, alhora, assumeixi la presidència del consell rector, amb la finalitat de ser 
el punt d’enllaç entre ambdós òrgans.
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El decret li assigna una missió concreta, com és l’assessorament, la consulta, la super-
visió i el seguiment de l’activitat del consorci, i estableix els àmbits de representació 
que, com a mínim, n’hauran de formar part. Aquests àmbits són les organitzacions 
sindicals, empresarials, veïnals, de persones usuàries, professionals i de familiars de 
malalts més representatives en el territori de referència.

Les diferents entitats representatives ho són com a representants de la societat civil 
organitzada en el territori.

La forma de designació de les entitats més representatives s’ajusta al següent:

•  El decret estableix al’article 4.2 que els governs territorials de salut es dotaran amb 
un reglament intern destinat específicament a desenvolupar el consell de salut i la co-
missió de coordinació d’entitats proveïdores, així com a regular les seves relacions amb 
el consell rector, basant-se en criteris de transparència i publicitat.

•  Així doncs, la composició dels consell de salut haurà de ser definida per cada un 
dels governs territorials de salut i, més específicament, pel que disposin en aquest 
àmbit els seus estatuts.

•  L’article 22.7 dels estatuts preveu l’aprovació d’un reglament per part del consell 
rector en el qual s’especificaran, entre d’altres, els mecanismes d’elecció de les en-
titats que hagin de participar en el consell de salut. Aquests mecanismes d’elecció 
hauran de garantir, en tot cas, la preservació dels principis de representació terri-
torial preconitzats pel decret, així com als mateixos estatuts abans exposats.

Per acabar, cal assenyalar que les relacions del consell de salut i el consell rector 
s’ajusten, en qualsevol cas, a les regles següents:

•  El reglament de règim intern del consell de salut preveurà, en tot cas, en quins 
supòsits les persones que siguin membres integrants del consell de salut podran 
assistir amb veu i sense vot a les reunions del consell rector del consorci.

•  El consell rector i el consell de salut del consorci hauran de realitzar, almenys, dues 
reunions conjuntes anualment, l’ordre del dia de les quals serà fixat per la persona 
que exerceixi la presidència de tots dos òrgans.

•  El consell de salut tindrà la potestat de formular propostes d’actuació al consell 
rector en el marc de les competències, l’objectiu i les funcions propis del consorci.

•  En qualsevol de les sessions ordinàries o extraordinàries que tinguin els consells 
rectors, s’hauran d’incloure preceptivament a l’ordre del dia els assumptes que el 
consell de salut sol·liciti formalment.
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38 La comissió de coordinació d’entitats proveïdores
El decret preveu finalment la constitució d’un quart òrgan dins l’estructura dels go-
verns territorials de salut. Aquest és la comissió de coordinació d’entitats proveïdores 
(en endavant la comissió), la qual resta definida com l’òrgan d’assessorament format 
pels centres, serveis i establiments que exerceixen funcions en el camp de la salut en el 
territori, amb l’objectiu de facilitar la millora de l’eficiència global de la prestació de 
serveis i la continuïtat assistencial.

Quan s’escaigui, podran formar part també d’aquesta comissió altres entitats presta-
dores de serveis sanitaris i sociosanitaris, de la forma que ho prevegi el seu reglament 
de règim intern.

La presidència de la comissió serà assumida pel director executiu del govern territorial 
de salut.

4.  El procés d’implantació dels governs 
territorials de salut a Catalunya

Els acords de col·laboració amb l’Associació Catalana  
de Municipis i Comarques (ACMiC) i la Federació  
de Municipis de Catalunya (FMC)
El Departament de Salut i l’ACMiC i la FMC han formalitzat anualment, i des de 
l’inici del procés d’implantació dels governs territorials de salut, sengles convenis de 
col·laboració per al disseny i la implementació d’aquest nou model organitzatiu a la 
sanitat catalana, que fes realitat la participació del món local en el govern i direcció 
del sistema sanitari català.

Aquests pactes tenen la finalitat d’impulsar i fer el seguiment del procés de disseny 
dels governs territorials de salut.

En concret, les finalitats perseguides són:

•  Impulsar la creació de governs territorials de salut, en els territoris predeterminats, 
prèvia signatura dels corresponents pactes de salut entre el Departament de Salut, 
el Servei Català de la Salut i els municipis i consells comarcals que hagin de parti-
cipar en el seu òrgan de govern.

•  Fer el seguiment del procés d’implantació dels referits governs territorials de salut 
i donar l’assessorament i assistència que calgui a la representació del món local 
que hi participi.

•  Avaluar de manera permanent la implantació dels governs territorials de salut.
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•  Supervisar el disseny o la configuració d’instruments que possibilitin als governs 
territorials la realització de les funcions encomandes.

•  Supervisar el disseny o la configuració de les formes de relació entre els consells de 
govern i els òrgans de participació (consells de salut i comissions coordinadores 
d’entitats proveïdores).

Els pactes de salut
Els pactes de salut signats entre la Generalitat de Catalunya i les entitats locals han 
estat en total trenta-cinc. Tanmateix, els governs territorials de salut seran finalment 
trenta-set en total, si s’afegeixen el Consorci Sanitari de Barcelona i el territori d’Era 
Val d’Aran, els quals mantenen el règim que els és propi, articulats, respectivament, 
de conformitat amb el que determinen la disposició addicional 14 de la LOSC i 
l’article 61.7 de la Llei 22/1998, de 29 de desembre, de la Carta Municipal de Bar-
celona, i el Decret 354/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències 
de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de 
sanitat.

Els pactes de salut constitueixen els convenis interadministratius o acords marc de 
referència per a la creació dels futurs consorcis, i per tant, les estipulacions que conte-
nen fan referència bàsicament a dos àmbits jurídicament diferenciats:

•  Les estipulacions adreçades pròpiament a delimitar l’àmbit territorial i funcional 
del futur govern territorial de salut, així com el seu règim jurídic, ajustant aquestes 
a les previsions del decret.

•  Les altres estipulacions, referents al propi conveni i l’establiment de les condicions 
necessàries per a l’assoliment del seu objecte, fent referència, per tant, al procés 
consensuat d’elaboració dels estatuts del consorci, la vigència del conveni, formes 
d’extinció de l’acord i jurisdicció competent.

La formalització del pacte de salut, al territori de referència, comporta el desplega-
ment posterior del corresponent govern territorial de salut, seguint el procés descrit 
a la pàgina 68 i següents.
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a Llei d’ordenació sanitària de Catalunya, aprovada el juliol del 1990, va 
proporcionar el marc per al desplegament i la posada en funcionament de 
l’anomenat model sanitari català. Un concepte hi esdevenia el far per a una 

atenció de més qualitat: la descentralització. La Generalitat de Catalunya, a través del 
Departament de Salut, volia dotar, així, el sistema d’una nova realitat, més propera, 
més en contacte directe amb el ciutadà. Una realitat, en definitiva, que fos capaç de 
conèixer de primera mà els veritables problemes i les necessitats de la població en 
matèria de salut, per així, lògicament, poder respondre amb solucions i propostes més 
congruents, adequades a cada cas i, en resum, més efectives. 

Ben aviat va començar el primer pas del procés de descentralització amb la creació de 
les regions sanitàries. El pas següent consistia en la divisió d’aquestes en sectors sani-
taris. Però aquesta segona descentralització no agafaria forma fins al cap d’uns anys i 
després d’un llarg procés de reflexió i de reformulació de les polítiques sanitàries des 
de la proximitat.

Per portar a terme aquesta idea, un element era clau: l’estreta col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat i els governs locals. Amb aquesta unió, s’aconseguia 
un sistema àgil, adaptable, capaç d’assimilar la pluralitat del mateix territori a tra-
vés del contacte directe amb els ciutadania. Les administracions i institucions locals 
tenien la valuosa capacitat de fer més propera la presa de decisions, que estarien 
fonamentades en un coneixement molt més tangible, immediat i real de les diferents 
realitats per a cada cas, a cada lloc. Això proporcionaria un ventall de respostes més 
precís i oferiria, en definitiva, un sistema sanitari de més qualitat, eficàcia i equitat.

La realització d’aquest ideari, que va néixer de la voluntat dels participants en el Pacte 
del Tinell, va ser el decret que va veure la llum al març del 2006. Aquesta iniciativa le-
gal resolia que la Generalitat i els governs locals compartirien les competències en ma-
tèria de salut, cosa que conduiria a la creació dels governs territorials de salut (GTS). 
Aquests organismes suposarien el salt definitiu cap a un nou model de govern de la 
sanitat que definiria, a la vegada, les polítiques de salut, i que s’articularia mitjançant 
el concepte del cogovern, és a dir, la interacció entre l’Administració de la Generalitat, 
els governs locals i la ciutadania. 

Per designar o, més important, per compartir el que serien els primers traços d’aquest 
nou sistema públic de sanitat, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
va impulsar una jornada d’informació i debat, que es va celebrar a Sitges el 21 de juny 
de 2006 sota el lema «La governabilitat del sistema de salut: un procés compartit». 
Hi van coincidir representants del món local, del Govern de la Generalitat i de la 
xarxa sanitària, sociosanitària i de salut pública, així com responsables de diferents 
col·lectius i entitats socials, com associacions de professionals, ciutadans o malalts, 
sindicats, etc. És a dir, tots els elements significatius en el món de la salut a Catalunya. 

Tampoc no van faltar en aquest simposi, —que de seguida es revelaria com una reunió 
enormement profitosa i que establiria les bases del futur model de governança—, els 
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44 més prestigiosos experts internacionals en diferents àmbits de la sanitat, que van donar, 
també, un fidel testimoni dels models i les estructures que se segueixen en altres països.

1. Participació
El primer dels elements o, més ben dit, àmbits de debat que es van tractar en aquesta 
Jornada de Sitges va ser el de la participació ciutadana. El paper rellevant del territori 
en l’engranatge de funcionament d’aquest nou sistema de salut dels GTS formava un 
dels punts més notables de la planificació, així com un dels pilars que el decret del 
2006 definia com a elemental en el procés de descentralització. Aquesta implicació de 
la ciutadania es donaria a través de la creació dels consells de salut, una de les bran-
ques bàsiques de l’organització de cada GTS, que més endavant desenvoluparem.

El concepte de la participació activa de la població en la gestió dels governs territorials 
s’havia estat debatent des del març del mateix any en tres iniciatives diferents. En pri-
mer lloc, el Taller de Participació Ciutadana, que havia tingut lloc el 7 de març i on 
es van definir les primeres idees d’aquest camp. En segon lloc, la formació d’un espai 
virtual de debat, una bitàcola que s’havia desenvolupat durant el mes i mig anterior 
a la celebració de la Jornada i que proporcionava un escenari on els agents públics, 
experts universitaris i representants d’associacions, sindicats, col·lectius municipals o 
agrupacions d’usuaris podien discutir, plantejar preguntes o emetre les seves opinions 
sobre els temes tractats. I, en tercer lloc, en el mateix marc del simposi del 21 de 
juny, es va organitzar una taula de debat on es va parlar, eminentment, de la manca 
d’informació de què disposa l’usuari del sistema sanitari, i del que calia fer per pal·liar 
aquesta deficiència. Van ser les conclusions extretes d’aquestes tres reunions les que 
es van posar en comú en la Jornada. De la seva anàlisi, sortirien les línies mestres de 
l’orientació d’aquesta implicació de la ciutadania en la gestió dels GTS.

Al Taller de Participació Ciutadana van quedar palesos els trets estructurals que ha-
vien de conformar els consells de salut. Primer, calia decidir en quins estadis de par-
ticipació havien de tenir un paper decisiu aquests organismes de participació ciuta-
dana. ¿Havien de poder decidir sobre els diferents procediments que conformen tot 
un procés, és a dir, des de la mateixa informació inicial fins a la presa de decisions 
vinculants? O, per contra, ¿havien de tenir accés només en un estadi de tot el proce-
diment? Després d’analitzar els pros i contres de cada possibilitat, es va dissenyar un 
sistema que establia que la població participaria en les fases intermèdies de comuni-
cació, consulta i deliberació. 

També es va definir en aquest taller la idoneïtat de dotar els consells de salut d’un se-
cretari dinamitzador, que seria l’encarregat de gestionar tasques com l’organització de 
reunions, suport tècnic, contacte i nexe entre tots els participants, etc. A més, també 
hauria de vetllar pel desenvolupament positiu de qualsevol crisi o malentès, a més de 
mantenir-se proactiu en les tasques que se li encarregaven. 
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Evidentment, la composició mateixa dels consells de salut va ser un assumpte cabdal. 
Es va optar per un model de composició mixta, que agrupés ciutadans individuals 
i organitzacions, de manera que s’assegurava la possibilitat d’incorporar-hi associa-
cions ja existents i interessades en els aspectes de la sanitat, i es garantia la riquesa de 
diferents veus, propostes i preocupacions en l’agenda del consell. A més, tot i que no 
es va establir un nombre màxim d’integrants d’aquests òrgans, sí que es va acordar 
la creació d’un nucli fix i d’un altre de variable, a fi que tothom estigués representat 
a les reunions, i que a la vegada quedés assegurada l’estabilitat i la confiança entre 
els agents participants. El que semblava irrenunciable, i així es va traslladar, era la 
necessitat de crear figures que actuessin, a escala de GTS, com a nexe entre el consell 
de salut i els altres blocs estructurals: el consell de rector i la comissió coordinadora 
d’entitats proveïdores. Així, es va designar la figura del president, present tant en el 
consell de salut com en el de govern, i la del director executiu, que formava part tant 
d’aquest últim com de la comissió d’entitats proveïdores. 

L’espai virtual de debat va aprofundir sobre aquests elements. Per exemple, una de 
les primeres idees que van néixer d’aquest punt de trobada de coneixements va ser la 
necessitat que les organitzacions que conformin el consell de salut acreditin la seva 
vinculació amb la sanitat (aspecte que en el desplegament del model seria superat pel 
criteri de donar prioritat a les entitats amb més representació ciutadana). Es plantejà, 
també, la importància de dotar-los d’una varietat coherent amb la composició de la 
societat, amb la integració de persones de diferent sexe, origen, nacionalitat, estat de sa-
lut, etc. Només per mitjà d’aquesta diversitat s’assegurava la riquesa de respostes davant 
de diferents problemes i la representativitat real de l’heterogeneïtat present al territori.

Els objectius i les funcions d’aquesta participació assegurada pels consells de salut 
també van ser objecte d’estudi dels qui van prendre part en l’espai de debat. Van coin-
cidir que aquest òrgan havia de garantir la promoció de la igualtat, els mecanismes 
per a la gestió correcta de la diversitat, la construcció de consensos i compromisos 
compartits que potenciessin el treball en equip i la implicació de tothom en la lluita 
pels objectius. També se n’esperava que elevessin propostes al consell rector i que 
participessin activament en l’elaboració del pla estratègic pluriennal (PEP). Aquests 
consells de salut, van concloure, havien de ser un element clau en el subministrament 
d’informació al territori, però no l’únic: també era necessària la implicació d’ens com 
els ajuntaments, les associacions integrades al consell de salut i les que no ho estan o, 
també, la ciutadania en general.

Finalment, la taula sobre participació de la Jornada va tractar amb deteniment els 
riscos de la participació, per tal com era primordial entendre-la com un instrument 
per enriquir i dotar les polítiques de més qualitat per poder decidir, i no pas com una 
finalitat que havia de resultar, de manera vinculant, en una decisió. En altres paraules, 
les veus dels ciutadans no havien de determinar la resolució d’un cas, sinó que havien 
de dotar els responsables de la decisió del ventall més ampli d’opinions competents 
respecte d’això.
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46 Es van estudiar casos concrets per a l’aprofundiment de com, quan i fins on havia 
d’arribar aquesta implicació de la població. El Govern de la Generalitat, mitjançant 
la direcció general corresponent, va presentar un model de participació on es prioritza 
la pluralitat i el conflicte positiu per sobre de les unanimitats sense motivació, a la 
vegada que va voler deixar clar el seu suport al desplegament del projecte del CatSa-
lut. En aquest sentit, es va treballar conjuntament la definició del reglament intern 
que s’aplicaria als òrgans de participació dels GTS, amb petites variants segons cada 
cas concret.

Per la seva banda, la Regió Sanitària Barcelona va aportar els resultats dels ja existents 
consells de participació dels districtes, que es podien veure com un cas paral·lel al que 
es volia plantejar, ara a escala autonòmica. En tot cas, assumia també que els projec-
tats consells de salut dels GTS superaven els que disposava el Consorci Sanitari de 
Barcelona, que no seguien uns criteris de participació tan ferms i definits. 

El debat sobre la participació ciutadana es va tancar deixant sobre la taula inquie-
tuds que s’haurien d’estudiar bé. Calia assegurar que en un futur no es presentessin 
problemes causats perquè la participació d’associacions i individus quedava limitada 
tan sols a estar informats, perquè les organitzacions acaparaven molt parcialment la 
representació de la ciutadania, perquè la societat silenciosa no era escoltada perquè 
no participava per iniciativa pròpia en els procediments d’informació, o perquè no es 
definien correctament els límits dels sindicats per representar la ciutadania en matèria 
de salut, per exemple.

2. Compartir el govern de les competències
El següent àmbit de la Jornada va debatre per què era necessari que les competències 
d’aquesta nova política sanitària fossin compartides entre l’Administració de la Gene-
ralitat i els governs locals, i com calia fer-ho. 

Primer, calia definir bé de què es parlava quan es deia que ambdues administracions 
havien de compartir el govern de les competències, i per fer-ho es va començar per 
traçar les raons per les quals era idoni gestionar els GTS a dues bandes. En primer 
lloc, es van apuntar motius democràtics, que indicaven que l’acostament de la gestió 
de les competències a l’àmbit administratiu més en contacte amb el ciutadà, és a dir, 
els ajuntaments, proporcionava una visió privilegiada de la realitat del territori, la seva 
diversitat, les seves necessitats, les seves complicacions, etc. 

També es van assenyalar raons purament econòmiques, aspectes que s’havien de tenir 
molt en compte per garantir la viabilitat del sistema. I és que les administracions 
locals havien demostrat una gran perícia a l’hora d’optimitzar recursos, desinflar pres-
supostos i disminuir les despeses necessàries per fer funcionar la prestació de serveis 
públics, tal com indicaven alguns estudis realitzats al Regne Unit.
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Evidentment, els criteris de proximitat també es van esgrimir a favor d’aquest model 
de competències compartides, ja que l’administració local, en formar part del mateix 
territori, permet satisfer més ràpidament les necessitats del ciutadà, a la vegada que 
assegura una línia directa amb l’activitat política local. 

La comunicació entre els agents, per definició, esdevenia una necessitat de primera 
magnitud, ja que només a través d’una correcta transmissió de coneixements, infor-
macions i opinions es podrien estructurar els objectius i coordinar les actuacions per 
aconseguir la major eficàcia possible. Del que es tractava, en definitiva, era de crear 
un contínuum de les actuacions, on s’abordessin tant els temes del Departament com 
els problemes del món local d’una manera interrelacionada i equitativa. Això no sig-
nifica, de tota manera, que es traslladessin competències pròpies d’una administració 
a una altra, sinó que es buscava la implicació igualitària d’ambdós organismes en el 
govern de les competències de salut a escala territorial. 

Aquesta estreta relació de col·laboració i igualtat havia de quedar representada amb 
fidelitat al consell rector, un dels tres òrgans, juntament amb el consell de salut i la 
comissió coordinadora d’entitats proveïdores, que estructuraven els GTS.

La principal preocupació dels consells rectors havia de ser la mateixa sanitat. La po-
blació i la seva salut havien de ser l’eix de les responsabilitats dels servidors públics 
que els conformaven, perquè era per a això que actuaven com a representants dels 
ciutadans. Les decisions preses per aquest consell rector, en resum, han d’anar sempre 
orientades a reduir les desigualtats en salut i a augmentar la satisfacció dels ciutadans.

3.  Descentralització/centralització 
de la funció planificadora

El tercer debat que es va encetar a Sitges va aprofundir en el concepte de la descen-
tralització: quines eren les raons que el convertien en el sistema més idoni, quins 
problemes plantejava, quins elements s’havien de tenir en compte, etc.

Com a primer pas, calia definir el concepte mateix de descentralització i establir el 
model que oferís més garanties. Així, es va designar que el sentit que es prendria en 
aquest procés era el de «territorialització» i no el de «municipalització», ja que els 
municipis suposaven, en alguns casos, unitats massa petites, i les divisions havien de 
respondre a espais naturals. A més, a l’hora de buscar el millor efecte amb la descen-
tralització, també era clau que als territoris s’hi integrés un fort sentiment identitari, 
que reforçaria la implicació, la participació i la pertinença.

Precisament, la implicació de la ciutadania esdevenia un altre pilar del sistema, basat 
en la democràcia deliberativa, on s’havia de fer partícips els ciutadans dels possibles 
canvis i les decisions d’uns assumptes que eren absolutament de la seva incumbència. 



El
 n

ou
 m

od
el

 d
e 

go
ve

rn
an

ça
 d

e 
la

 s
al

ut
 a

 C
at

al
un

ya
. E

ls
 in

ic
is

48 Aquest teixit social, més ric que mai, significava una gran oportunitat que no es podia 
desaprofitar, ja que possibilita que tota la contribució de la diversitat individual doni 
forma a la idea comuna. Igualment, la participació dels ajuntaments era un element 
primordial, ja que eren les administracions de la proximitat per excel·lència, i, tot i 
que les seves competències no siguin directes en tots els àmbits de la salut, sí que són 
el punt de referència més proper per a tota la ciutadania, i per tant, la seva veu. 

Una idea era clara ja en el primer plantejament d’aquest nou model: la descentralit-
zació havia de garantir una millora efectiva en l’atenció sanitària i, per tant, havia de 
repercutir en una millor qualitat de vida de la ciutadania. També d’aquesta manera 
era més fàcil definir un contracte social entre el GTS i la població on tots els impli-
cats, des de l’Estat fins als mateixos usuaris del sistema, coneguessin quins eren els 
seus deures i les seves obligacions.

Però també es presentaven contraprestacions contra les quals s’havia de lluitar. Una 
d’elles, fruit de la mateixa descentralització, era la possibilitat que la insolidaritat 
territorial provoqués que no es treballés contra les desigualtats, amb cada ajuntament 
lluitant pel seu municipi, que és, d’altra banda, la seva raó de ser i per a això són triats 
pels votants. Els interrogants, doncs, sobrevenien en aspectes com ara si aquest nou 
model podria reduir o no les desigualtats en els indicadors de salut, millorar la gestió 
de recursos o la viabilitat del repartiment de la responsabilitat financera. 

Per tot això, es va traçar un sistema mixt, amb tres estadis diferenciats, que combi-
narien la gestió descentralitzada i la centralització de les decisions. El primer d’ells 
era l’aspecte conceptual, és a dir, la idea sorgida de la filosofia política, que hauria de 
conduir el procés d’una manera centralitzada per garantir una visió global. L’estadi 
següent, l’aspecte substantiu, comprenia processos com la transmissió d’informació 
en els diagnòstics o la discussió de prioritats, i es realitzaria de manera compartida. El 
darrer, l’aspecte més aplicatiu, era on el paper dels ajuntaments adquiria més trans-
cendència.

En aquest tercer debat de la jornada també es van assenyalar quines havien de ser les 
funcions de les diferents baules de la cadena en la implantació d’aquesta nova polí-
tica de salut. S’indicava que els GTS s’havien d’ocupar principalment de procurar 
una aplicació correcta en el seu àmbit de les decisions preses. És a dir, eren aquests 
organismes els que havien de vetllar per la implantació dels criteris del Pla de salut, 
adaptant-los a les necessitats de cada territori d’acord amb les conclusions extretes de 
la participació de la ciutadania.

El CatSalut, així com els proveïdors de serveis sanitaris, s’havien de preocupar de la 
gestió, és a dir, d’executar les directrius del GTS, procurant la millor assistència i la 
resposta més eficient. En aquest mateix sentit, calia treballar molt sobre l’adaptació 
al projecte dels serveis de referència i alta tecnologia, com també s’havia de definir si 
l’ICS operaria de manera igualitària amb els altres proveïdors de cada regió.
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Per la seva banda, el Departament de Salut s’havia d’encarregar d’aplicar i executar les 
prioritats de la Generalitat per assegurar l’equilibri entre els diferents territoris. De la 
mateixa manera, també havia de ser capaç d’adaptar la seva pròpia configuració a la 
nova realitat, basada en l’existència dels GTS. 

Dues visions: municipis i Departament de Salut
Com a extrems d’una mateixa línia cooperativa, l’esfera municipal i l’esfera autonò-
mica tenien la seva pròpia visió diferenciada, i així es va posar de manifest en la Jorna-
da del juny del 2006. La visió municipal estava determinada per una certa experiència 
prèvia en la gestió sanitària, així com per una predisposició absoluta a col·laborar amb 
la Generalitat i compartir les competències. Els GTS signifiquen per a les adminis-
tracions locals una gran oportunitat que proporcionarà una millor distribució dels 
recursos i potenciarà una realitat més proactiva i aglutinant. Els proveïdors, d’altra 
banda, també haurien d’adonar-se que el nou sistema no requeria una competència 
per acaparar els serveis, sinó una col·laboració fiable que garantís el servei més eficient 
als ciutadans, l’autèntic objectiu al voltant del qual girava tot aquest nou model. Amb 
aquest canvi, sempre buscant l’atenció de més qualitat per als usuaris, la continuïtat 
sanitària ja no tenia en compte només l’atenció assistencial, sinó també els aspectes 
de salut pública i atenció a la dependència.

Creació de xarxes

Cooperació

Govern compartit
entre  

els ajuntaments

Subsidiarietat

Equitat Catalunya

Regió sanitària

GTS

Principis  
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50 És clar que tota aquesta voluntat d’apropar l’atenció sanitària a l’esfera local ha d’anar 
reforçada per una col·laboració decidida entre els diferents ajuntaments, els proveï-
dors sanitaris i d’altres no sanitaris. No es pot oblidar tampoc la necessària participa-
ció d’altres departaments, com el de Benestar i Família (actualment d’Acció Social i 
Ciutadania), amb un paper rellevant en camps com la dependència, la immigració 
o altres polítiques socials. La interrelació de tots aquests agents és l’única manera 
d’afavorir l’assistència eficient que preveu el model descentralitzat.

La perspectiva de l’àmbit local, que mantenia que les decisions globals s’havien de cen-
tralitzar i que la implantació de les mesures i el seu seguiment havien de ser descentra-
litzats, implicava definir una sèrie de funcions pròpies d’òrgans centrals com el Depar-
tament de Salut. Aquestes eren l’elaboració del Pla de salut de Catalunya, la planificació 
del Mapa sanitari de Catalunya i la Cartera de serveis generals, l’acreditació dels centres 
o l’assignació pressupostària en funció de la població de cada territori. Tanmateix, asse-
nyalava que competències com l’ordenació i la transmissió d’informació al Departament 
sobre les realitats particulars dels territoris eren tasques que podien recaure en els GTS, 
amb la qual cosa s’efectuava un pas decisiu cap a la descentralització. 

De tota manera, també s’assumia que aquest traspàs de responsabilitats i funcions cap 
a cada govern territorial s’havia de fer sense caure en la precipitació, d’una manera 
progressiva i prudent, assegurant-se a cada pas que el receptor d’aquestes competèn-
cies està preparat per fer-se’n càrrec de manera eficient.

Per la seva banda, el Departament de Salut perseguia la implantació d’un model 
destinat a millorar la salut dels ciutadans de Catalunya, amb un sistema dotat d’uns 
serveis sanitaris més eficients, més equitatius i de més qualitat. L’objectiu era també 
millorar l’estructura de l’atenció sanitària, tant a través del coneixement de les ne-
cessitats específiques de cada territori, com de la consecució d’un sistema integrat, 
descentralitzat i territorial, on els representants locals s’incorporin a la gestió dels 
recursos i la col·laboració entre els ajuntaments es doni de manera habitual. Tot això, 
és clar, dintre d’uns paràmetres econòmics que facin viable el projecte.

El departament tenia un paper preponderant en la planificació d’aquest model des-
centralitzat dels GTS. Per portar-la a terme, els seus instruments eren el Pla de salut, 
els plans directors, el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública, i els plans generals 
de reordenació de serveis. 

La planificació territorial a escala de GTS s’hauria d’estructurar mitjançant un pla 
director o pla estratègic pluriennal. Mitjançant aquest document, quedaria perfec-
tament reflectit en l’àmbit de cada GTS l’anàlisi de situació, dels recursos, de les 
necessitats de salut, la concreció planificada en el temps d’actuacions i el seu sistema 
de seguiment i avaluació.

Amb totes aquestes disposicions, el principal beneficiat ha de ser el ciutadà, que no sols 
tindrà un paper rellevant en la gestió del model, en la qual podrà participar, sinó que 
l’oferta de serveis s’adaptarà millor a les seves necessitats i a les peculiaritats del territori.
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Els professionals del món sanitari també haurien de poder gaudir d’un marc que 
faciliti la col·laboració amb altres professionals i proveïdors, així com de més facilitats 
per desenvolupar un nivell superior d’autonomia professional.

Finalment, els governs locals també facilitaran la presa de decisions dels seus respon-
sables. Cal tenir en compte que el model aporta nous mecanismes per incorporar la 
veu ciutadana i l’experiència social en la planificació de les polítiques sanitàries o la 
major possibilitat d’emetre i rebre informació sobre la salut del municipi, els proble-
mes de la ciutadania i les seves necessitats específiques. Així, es poden entendre de 
manera més clara els contingents de l’aplicació de les mesures i les disposicions de 
salut, com també les dificultats dels proveïdors. 

4. El desenvolupament de la salut pública
En aquest quart àmbit de debat es van tractar el fenomen i les possibilitats del des-
plegament conjunt de la reforma de la salut pública i dels GTS. Estava molt clar que 
l’èxit del nou sistema depenia pràcticament en la seva totalitat de la capacitat de crear 
sinergies, de la col·laboració entre els agents i de la plasmació efectiva i implicada 
d’un model que basava el seu èxit en la participació de tots els estadis per traslladar les 
diferents realitats del territori a l’ens regulador central. A la vegada, la integració de 
recursos suposava, fent una metàfora antiburocràtica, la creació d’una única finestreta 
per a tots els temes de salut, amb la qual cosa, òbviament, es guanyaria en eficiència i 
accessibilitat. La comunicació, les aliances, la coordinació i la cooperació esdevenien, 
més que mai, la veritable ànima del nou sistema de salut pública.

També es va abordar en aquesta fase de la Jornada de Sitges la futura creació de 
l’Agència de Salut Pública a Catalunya, que seria el final de la reforma organitzativa 
de la salut pública. Amb ella, es faria un nou tomb en aquest acostament, buscant 
més capacitat per resoldre les dificultats, més visibilitat en la continuïtat del sistema 
de salut, i també es donaria més força als aspectes de formació i recerca.

A fi que el combustible de la participació i la implicació local abastís el motor d’aquesta 
nova organització sanitària, calia crear els canals i motivar-ne l’ús. No es podia con-
fiar que aquesta coordinació entre agents sorgís de manera espontània i era necessari 
generar una cultura de col·laboració entre les diferents entitats. Només així se supe-
rarien les diferències que es podien esperar entre elles, els conflictes d’interessos i les 
diferents maneres de fer pel que fa a la gestió quantitativa i qualitativa dels recursos 
humans al servei de l’atenció al ciutadà.

Tanmateix, no es van deixar d’analitzar en aquesta reunió els aspectes positius i ne-
gatius d’aquesta integració de recursos que afavoria la reforma de la salut pública 
i el desplegament consegüent dels GTS. A més dels ja comentats elements propis 
de la proximitat i la implicació, els experts tampoc no van oblidar els beneficis que 
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52 en suposarien d’altres, com la rendició de comptes, l’assumpció conjunta de riscos 
organitzatius o la confiança que sorgiria del treball conjunt, No obstant això, també 
estava clar que s’hauria de treballar, a través de la comunicació i l’estímul a la parti-
cipació, per evitar conseqüències negatives com les reivindicacions, el consumisme o 
la desconfiança del veí.

El tancament d’aquest debat no es produiria sense la veu unànime que assenyalava 
que era necessari establir polítiques d’aliances que anessin més enllà del mateix sector 
de la salut, i n’abracessin d’altres que tinguessin incidència en el món sanitari i els 
estils de vida, com la difusió de la informació, l’urbanisme, la mobilitat, l’educació, 
etc. Tot coneixement és benvingut.

5. La comissió d’entitats proveïdores
La tercera gran branca de l’esquelet de gestió dels governs territorials de salut, la co-
missió d’entitats proveïdores (juntament amb el consell de salut i el consell rector) va 
ocupar el cinquè punt de la trobada d’aquell 21 de juny de 2006. 

I és que la descentralització que guiava el nou sistema de salut que havia de veure la 
llum immediatament donava també un paper clau als proveïdors de serveis de salut a 
escala local, i un canvi en la relació entre ells. Amb el nou escenari de sanitat descen-
tralitzada, les entitats proveïdores, lluny de la competència per acaparar actuacions, 
haurien de col·laborar entre elles i crear organitzacions sanitàries integrals capaces 
d’oferir una atenció coordinada i eficient que garantís la continuïtat assistencial. A la 
vegada, aquestes empreses també haurien d’afavorir més protagonisme i més partici-
pació dels professionals, en una mesura que suposaria a la vegada un acostament dels 
mecanismes sanitaris al territori i a la presa de decisions.

D’aquesta manera, aquesta nova organització generarà seguretat a tots aquells que hi 
prenen part, garantint una definició clara de les necessitats o les prioritats, a la vegada 
que promourà la transparència en l’assignació de recursos a cada territori. S’ha de 
tenir ben clar, però, que cada entitat, organisme o agent ha de tenir un paper molt 
ben definit en aquesta nova realitat en cada territori.

Es va determinar que l’assignació de recursos tenia un punt de partida marcat: 
l’experiència pilot iniciada pel CatSalut l’any 2002, un model que definia la quantitat 
de recursos que havia de percebre cada territori en funció de la base poblacional. De 
tota manera, aquest model d’assignació havia de ser sotmès a alguns retocs per fer-lo 
més viable, com també per evitar els costos de transacció en el canvi de sistema. 

En la definició de la nova realitat sanitària descentralitzada, i el paper de les comis-
sions d’entitats proveïdores, també era clau la integració del conjunt de xarxes que 
operen a cada territori, i que tenen una importància cabdal en el manteniment de 
la salut de la ciutadania. De nou, l’accés a plataformes i organismes propers als ciu-
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tadans es veu com un gran actiu que s’ha d’aprofitar. I per fer-ho, era absolutament 
necessari donar força als canals de transmissió d’informació.

Paral·lelament al que es va discutir a la jornada, també es va celebrar una conferència vir-
tual, o E-room, on representants i integrants de les entitats proveïdores van posar sobre la 
taula els seus dubtes i les idees que creien que havien de vehicular el paper de les comis-
sions d’entitats proveïdores. Els participants van apuntar que la funció dels proveïdors 
sanitaris havia de ser la d’executar de manera efectiva el pla estratègic pluriennal traçat 
per l’òrgan directiu de cada GTS, i fer-ho cenyint-se als pressupostos i les dotacions 
disponibles. De la mateixa manera, el paper d’aquestes empreses proveïdores no era el 
de planificar o valorar el sistema. Era el govern territorial el que havia de pensar, detectar 
les necessitats i prendre les decisions; els proveïdors havien d’actuar.

Per crear unes comissions d’entitats proveïdores com més eficients millor en aquesta 
tasca de garantir la continuïtat assistencial, calia dotar-les d’uns instruments que deter-
minessin amb claredat les seves funcions i les allunyessin de complicacions burocràti-
ques. També per guanyar en riquesa assistencial, es va indicar que altres proveïdors no 
tan intrínsecs, com poden ser les oficines de farmàcia o els serveis de riscos laborals o 
benestar social, entre d’altres, s’havien d’incorporar progressivament a la comissió.

En el seu desplegament, les comissions d’entitats proveïdores es trobaven amb al-
gunes herències del passat que caldria perfeccionar, com el Pla pilot d’assignació de 
recursos en base poblacional, o problemàtiques del sistema sanitari actual. Una de les 
que es van apuntar va ser el creixent problema del mercat de professionals sanitaris, 
dificultat que s’hauria de resoldre a través de la tan comentada cooperació entre les 
diferents empreses proveïdores de serveis. 

No era possible, doncs, avançar sense que els proveïdors se sotmetessin a una plani-
ficació estratègica conjunta, més enllà de les directrius del pla estratègic pluriennal 
dels GTS. Precisament, i responent al fet que els col·lectius d’empreses aglutinaven 
companyies que anaven més enllà de l’àmbit purament sanitari, es va apuntar que 
semblava pertinent la figura d’un director executiu, el qual, a la vegada, faria de nexe 
amb el consell rector.

6. L’avaluació
L’últim estadi en aquest nou model descentralitzat de sanitat, on el territori ha de 
tenir un paper principal en la gestió del sistema, és l’avaluació. I no es tracta d’una 
avaluació que busqui posar medalles, sinó d’una d’orientada al fet que tots els agents 
involucrats donin la seva opinió i expliquin les seves sensacions, per poder millorar 
entre tots les condicions d’assistència. L’avaluació, per tant, ha de ser decidida, directa 
i transparent, sempre havent definit prèviament els objectius i els elements que s’hi 
han de sotmetre, i evitant l’autoprotecció o l’enroc de postures. Qui no estigui dis-
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54 posat a rebre crítiques constructives difícilment pot millorar i fer-se més eficient, així 
com tampoc no ho fa el que no vulgui aprendre i escoltar els consells. 

Aquesta valoració, com ja s’ha dit, ha d’estar basada en uns punts comuns, i s’ha de 
centrar en els resultats més que en l’activitat, amb l’objectiu de millorar l’actuació 
sobre el territori i corregir les deficiències, aspectes que ha de recollir, de nou, el pla 
estratègic pluriennal. Per tant, es posarien sota la lupa elements com el funciona-
ment del nou model, com les administracions han portat a terme el canvi i com s’hi 
han adaptat organitzativament, la millora de les prestacions i els resultats de salut, 
la satisfacció ciutadana, la gestió d’adquisició i provisió de serveis, els resultats de la 
interacció i participació dels professionals i els usuaris, entre d’altres.

En aquest sisè punt de la Jornada, també es va posar en relleu com s’havien de com-
plementar les visions municipal i general per fer funcionar el sistema de manera òp-
tima. En primer terme, es va recordar la necessitat de proporcionar una informació 
acurada, clara i transparent als ens locals, per tal que aquests la puguin fer arribar 
inequívocament a la ciutadania. Els ajuntaments, amb aquest innovador sistema en el 
qual tenen un paper fonamental, han d’estar absolutament ben informats, per poder 
prendre les decisions amb total coneixement de causa.

A la vegada, també es requeria als ens municipals una voluntat proactiva que anés 
més enllà del seu propi àmbit, i que col·laboressin amb les altres administracions per 
facilitar la seva tasca i l’optimització del model en si. 

Per la seva banda, es va apuntar que l’èxit del sistema només havia de venir a través de 
la seriositat, la professionalitat i la transparència de tots els agents. I, per sobre de tot, 
de la confiança en un projecte que requeria maduresa, predisposició i l’aprenentatge i 
la posada en comú de coneixements de tots els agents i les persones que treballen en el 
sistema sanitari, des del conseller fins al personal assistencial, així com de la ciutadania. 

És per això que calia definir amb claredat els recursos relacionats amb la participació. 
Primer, en la implicació de la població, una de les raons de ser d’aquest nou model 
sanitari, que havia de ser una participació representativa i de qualitat, és a dir, la que 
proporciona un feedback objectiu i filtrat, i després, en l’aportació dels professionals, 
un element absolutament primordial per al desenvolupament dels GTS. 

Aquella jornada de Sitges, que va traçar les directrius del nou model de sanitat basat 
en la descentralització i la participació de totes les baules de la cadena, va finalitzar 
havent posat damunt de la taula tots els punts definitoris i els aspectes millorables o 
que s’havien de posar sota estudi, a més d’intentar avançar-se a possibles dificultats que 
es produirien amb la implantació o el funcionament del nou sistema. Van ser només 
unes hores, però enormement profitoses, en les quals es va portar a terme el que seria 
l’esperit mateix del model dels GTS: la participació de tots els agents implicats per 
posar en comú tots els coneixements i poder extreure les lectures més completes, efica-
ces i precises possibles. El camí, doncs, estava indicat. Ara tocava posar-se a caminar.
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Com hem vist, el procés de descentralització i de creació dels governs territorials 
de salut neix amb la voluntat de compartir govern entre l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i les administracions locals en l’àmbit de la salut.

Des dels seus inicis, el model sanitari català, mitjançant la Llei d’ordenació sanitària 
de Catalunya (LOSC), com a marc regulador de les accions que permeten fer efectiu 
el dret a la protecció de la salut de la població, ha configurat un model en el qual s’han 
aprofitat els recursos disponibles en el territori i els esforços de diversos agents socials, 
especialment el de les administracions locals.

També des dels anys vuitanta molts països desenvolupats van començar a descentra-
litzar funcions del govern central als locals. La descentralització s’ha valorat a molts 
països d’Europa com una eina estratègica per al govern i l’organització del sistema 
sanitari, que va incorporant elements de control democràtic i de la qual s’esperen 
millores pel que fa a l’eficiència en l’assignació i en la producció de serveis.

S’ha argumentat que la descentralització millora el govern i els serveis públics prestats 
per l’increment de l’eficiència en l’assignació de recursos i de l’eficiència productiva. 
Tot això es relaciona amb més responsabilitat dels governs locals amb vista als ciuta-
dans, menys nivells de burocràcia i un coneixement millor dels costos locals.

El Govern de la Generalitat volia avançar en el procés d’assolir un sistema sanitari que 
fos àgil i flexible davant la complexitat dels diferents territoris, dels canvis demogràfics 
i tecnològics i alhora apropar la presa de decisions en l’àmbit de la salut, ja que és el 
territori qui coneix millor les seves necessitats i problemàtiques. Per tant, calia anar un 
pas més enllà i augmentar aquesta participació dels ens locals, i també de la ciutadania, 
en totes les seves expressions (associacions, etc.) en els diferents àmbits de la salut.

La intenció era aprofundir en el principi de descentralització que inspira la LOSC 
dotant el model sanitari català d’una nova dimensió d’apropament a la ciutadania, 
facilitar la congruència entre les seves necessitats i les iniciatives impulsades des 
de l’Administració i contribuir, així doncs, a l’adequació de l’oferta de serveis i a 
l’augment de la seva qualitat.

Tanmateix, les autoritats locals tenen un seguit de competències tant en salut pública 
com en l’atenció a la dependència, fet que obligava a trobar un espai on poder coor-
dinar els seus objectius amb els del Departament de Salut en aquest àmbit.

Els Acords del Tinell van preveure aquesta descentralització en els ajuntaments de 
diversos àmbits, la salut entre ells. Per tant, de conformitat amb l’Administració de la 
Generalitat, es va demanar un nou esforç descentralitzador del Departament de Salut, 
que consisteix a compartir la governança de la salut amb els consistoris.

L’any 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut, 
el CatSalut i les associacions municipalistes de Catalunya (l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya) per tal de desenvolupar aquest 
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58 nou model organitzatiu que fes realitat la participació del món local en el govern 
del sistema sanitari. Els màxims responsables de cadascun d’aquests organismes van 
constituir el Comitè Estratègic de seguiment d’aquest projecte.

A la vegada, es va crear un equip de direcció del projecte amb representants del De-
partament de Salut i del Catsalut, que s’encarregava de:

•  La direcció estratègica del desenvolupament del projecte de desplegament dels 
governs territorials de salut (GTS).

•  La definició conceptual del projecte.

•  La coordinació d’actuacions entre les direccions generals i les àrees.

En l’àmbit operatiu, la direcció del CatSalut va constituir, per encàrrec del Depar-
tament de Salut, un grup de treball tècnic mixt i paritari que va aprofundir en el 
desenvolupament conceptual dels GTS, en va identificar l’estructura organitzativa 
necessària, la composició, la definició de les funcions i els mecanismes de participa-
ció, entre d’altres. Aquest grup de treball va disposar de la col·laboració de l’Institut 
Internacional de la Governabilitat i la Direcció General de Participació Ciutadana.

Per completar l’estructura organitzativa del projecte, es va crear la Direcció de Des-
centralització per, entre altres funcions:

•  Coordinar la creació i implantació dels GTS i fer el seguiment del seu desplega-
ment.

•  Dissenyar instruments de gestió que puguin ser adoptats, de manera homogènia, 
pels diferents governs territorials de salut.

•  Vetllar per l’homogeneïtat i l’equilibri en el desplegament i funcionament dels 
GTS.

Aquesta Direcció de Descentralització es va convertir, l’any 2007, en el Programa 
per a la implantació i el desenvolupament dels governs territorials de salut (Ordre 
SLT/260/2007, de 16 de juliol), que posteriorment esdevindria Programa d’ordenació 
territorial i participació ciutadana del CatSalut.

El treball d’aquest grup té expressió finalment en el Decret de creació dels governs 
territorials de salut (Decret 38/2006, de 14 de març) que, amb l’objectiu d’assolir un 
grau més alt d’integració de les competències d’ambdues administracions territorials 
per tal de contribuir a millorar l’atenció prestada a la ciutadania i la comunitat, vol 
propiciar la col·laboració i la participació del govern local, el Departament de Salut i 
el CatSalut, la Direcció General de Participació Ciutadana i altres departaments del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

El decret esmentat ha permès la creació de 35 governs territorials de salut (més dos 
que havien estat constituïts prèviament) com a consorcis (els que preveu l’article 55 
de la Llei 13/1989, d’organització i règim jurídic de l’Administració de la Genera-



59

Els governs territorials de salut. C
onceptes i organització

litat). Aquests ens han estat constituïts a partir d’una delimitació geogràfica basada 
en les àrees bàsiques de salut (unitat territorial sanitària) i en les comarques, i un di-
mensionament que inclogui, com a mínim, l’atenció primària, l’atenció hospitalària, 
l’atenció sociosanitària i la salut pública, a fi i efecte d’afavorir la coordinació i les 
polítiques de contínuum assistencial.

Aquest nou disseny de governança vol mantenir les competències i la gestió en 
els seus titulars, però incentivar, alhora, la compartició de la governabilitat i la 
participació dels proveïdors i la societat en la priorització de les actuacions, tot 
aportant la visió de proximitat a les necessitats reals i específiques de la població 
del territori.

Aquesta descentralització, però, ha d’anar acompanyada d’una certa centralització 
(assumpció de les responsabilitats globals) de diferents aspectes. En primer lloc, en 
el camp de la garantia de qualitat i de prestació dels serveis. En segon terme, unes 
directrius polítiques úniques que sols garanteix la centralitat. L’aplicació d’aquestes 
polítiques és el que s’ha de descentralitzar, incorporant a cada territori les sensibilitats 
i les necessitats locals; és a dir, incorporant les especificitats locals.

La responsabilitat no es descentralitza. El Departament de Salut assumeix i seguirà 
assumint la seva responsabilitat davant els ciutadans i els seus representants tant de les 
línies i directrius de les polítiques en l’àmbit de la salut com de l’aplicació en cadascun 
dels territoris.

Cal tenir en compte que els governs locals i l’autonòmic, les administracions públi-
ques, les entitats públiques i privades proveïdores de béns i serveis de salut, la comu-
nitat d’investigadors i professionals, així com altres agents nacionals i internacionals 
configuren una extensa xarxa que ha de donar resposta a necessitats de salut creixents 
i més sofisticades. El govern de les interdependències i la complexitat exigeix estruc-
tures de govern relacionals (governança) que permetin orientar i sincronitzar millor 
els objectius i les accions dels diversos actors involucrats en la salut.

Per tant, la creació dels governs territorials de salut modifica la composició de la xarxa 
d’actors del sistema públic de salut en els seus nivells corresponents (ciutadà, polític, 
administratiu i de proveïdors).

•  Els ciutadans: intervenen en el sistema de salut a través dels seus representants 
polítics locals i autonòmics, com a demandants i perceptors del servei sanitari, i a 
través de la seva participació voluntària en els consells de salut dels GTS. Addicio-
nalment, la implicació dels ciutadans a través de la societat civil organitzada millo-
ra l’adaptació de les polítiques a les preferències ciutadanes, la rendició de comptes 
d’aquells amb responsabilitat de govern i la capacitat de supervisió del sistema.

•  Els governs locals i l’autonòmic: tenen competències compartides i concurrents 
en matèria de salut. Si bé les necessitats del territori s’han d’ordenar en el marc 
més general de política del Departament de Salut, els instruments de planificació 
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60 i avaluació han de canalitzar les necessitats locals a través dels GTS, els quals prio-
ritzen les accions en el territori.

•  L’Administració sanitària: és la responsable última de la gestió i l’eficiència del 
sistema català de salut. Les regions sanitàries, amb el suport del Departament de 
Salut i el CatSalut, són les principals estructures administratives per implantar les 
polítiques de salut i dur a terme les tasques de suport dels GTS.

•  Els proveïdors: són els responsables de la provisió de l’atenció sanitària, la depen-
dència i la salut pública. També són els responsables, en última instància, de la 
integració dels nivells assistencials (atenció primària, atenció hospitalària, salut 
mental i serveis sociosanitaris) i de la seva complementarietat.

Els GTS impliquen un canvi de model a partir del qual es defineixen les polítiques pú-
bliques de salut. El nou model articula la interacció entre el Govern, l’Administració 
i els ciutadans d’una manera menys jeràrquica per tal de millorar l’adaptació de les 
polítiques a les necessitats ciutadanes.

Finalment, el govern de les interdependències i la complexitat exigeix necessàriament 
estructures de govern relacionals, com veurem, que permetin orientar i sincronitzar 
millor els objectius i les accions dels diversos actors involucrats en els serveis públics 
de salut. 

Gestió

Ciutadà

ProfessionalPolític

Ciutadà

G
ov
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n

ParticipacióAcord
sanitari
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Per tal de dur a terme les seves funcions, els GTS estan formats per un consell rector, 
un consell de salut i una comissió coordinadora d’entitats proveïdores.

Consell de salut
Òrgan de participació 

ciutadana

Gerent de la regió sanitària
Administració local

Consell rector
Òrgan de govern  

50% i 50%

Assemblea  
d’alcaldes

President: gerent de la regió sanitària

Direcció executiva

Comissió coordinadora  
d’entitats proveïdores

Òrgan d’assessorament
Sistema de finançament

Model de cogovern

Ciutadans

Proveïdors

Govern 
(Departament de Salut /  
administracions locals / 

GTS)

Administració 
(regions sanitàries / 

CatSalut)
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62 Organització dels governs territorials  
de salut: el consell rector, el consell de salut 
i la comissió coordinadora d’entitats 
proveïdores

El consell rector 
El consell rector és el màxim òrgan de govern del GTS. S’hi reuneixen les capacitats 
del govern local i de la Generalitat de Catalunya. És l’espai on es fan coincidir les 
competències d’ambdues administracions per incorporar, o no, accions en la formu-
lació de polítiques, analitzar els problemes del territori i prioritzar, coordinar i fer el 
seguiment de les diverses actuacions.

Això no implica ni una confusió de competències ni un buidat competencial, ja que 
el Departament de Salut segueix mantenint la seva posició de referència com a res-
ponsable, planificador i garant de la suficiència financera i l’equitat de les polítiques 
de salut a Catalunya.

L’esperit d’aquest òrgan és també transversal i, per tant, al consell rector no hi po-
den ser només els representants del Departament de Salut. Aquesta transversalitat 
requereix doncs la participació de membres d’altres departaments de la Generalitat 
en aquest òrgan de govern com són, per exemple, a cadascun dels consells rectors, els 
titulars territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

El consell rector té una composició equilibrada entre Generalitat i les entitats locals 
(50% i 50%), amb un nombre indeterminat de membres, que quedaran definits als 
estatuts de cadascun dels 37 GTS.

La selecció dels representants de la Generalitat combina tant portaveus locals com au-
tonòmics. Aquesta combinació de membres del Departament de Salut, del CatSalut i del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania sota la presidència del delegat del Departament 
de Salut al territori, que coincideix en la majoria dels casos amb el gerent de la regió 
sanitària, pretén compaginar la visió territorial i la general dels serveis públics de salut. 

El Decret deixa oberta l’elecció dels representants de les entitats locals al món local, 
assessorat per la Federació Catalana de Municipis i l’Associació Catalana de Muni-
cipis i Comarques. Els membres han de ser càrrecs electes i, per als GTS que tenen 
un nombre elevat de municipis, s’estableix un pacte de representació local que faci 
operatiu l’òrgan de govern.

El consell rector consta també d’un secretari, que desenvolupa el seu càrrec durant 
un període renovable de quatre anys. Aquesta funció l’exerceix un membre del con-
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sell rector o una persona externa (per exemple, un professional assessor jurídic). En 
aquest últim cas, òbviament, assisteix als plenaris amb veu però sense vot.

A cada consell rector es nomena un representant de la Direcció d’Ordenació Territo-
rial i Participació Ciutadana del CatSalut, creada específicament per conduir el procés 
d’implantació dels GTS a fi de garantir la seva coherència i compartir els coneixe-
ments i les estratègies del conjunt de tots els ens.

El consell rector, tal com indiquen els estatuts, es reunirà un mínim de tres vegades 
l’any.

Les funcions bàsiques dels consells rectors són l’ordenació, la priorització i la coor-
dinació dels recursos de salut al seu territori de referència. El consell rector, com a 
màxim òrgan de govern, anirà assolint progressivament aquestes funcions a partir de 
la seva constitució i de la consolidació dels instruments que li són conferits pel Decret 
de descentralització.

Inicialment el gruix del treball de la Direcció d’Ordenació Territorial i Participació 
Ciutadana s’ha centrat en el procés constitutiu de cada GTS i l’aprovació i la signatu-
ra dels estatuts per part dels ajuntaments participants i del Govern de la Generalitat. 
Seguidament s’ha procedit a l’aprovació dels reglaments interns del consell de salut 
i la comissió coordinadora d’entitats proveïdores per poder constituir els altres dos 
òrgans del GTS.

En el transcurs dels primers anys, el consell rector comença a desenvolupar les fun-
cions bàsiques d’ordenació, priorització i coordinació dels recursos de salut al territo-
ri. L’eix facilitador d’aquesta funció és el pla estratègic de cada GTS.

GTS classificats per regions sanitàries 

•  Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran
Alt Urgell
Alta Ribagorça
La Cerdanya
Pallars Jussà - Pallars Sobirà
Val d’Aran

•  Regió Sanitària Barcelona
Alt Penedès 
Baix Llobregat Centre - Fontsanta
Baix Llobregat Litoral
Baix Llobregat Nord
Baix Montseny
Baix Vallès
Barcelona Ciutat
Barcelonès Nord - Baix Maresme
Garraf
L’Hospitalet i el Prat de Llobregat
Maresme Central
Vallès Occidental Est
Vallès Occidental Oest
Vallès Oriental Sector Central
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En les primeres sessions, la temàtica que s’ha tractat als consells rectors dels GTS és la 
següent (de més a menys freqüència):

•  Governança i gestió (els reglaments de règim intern del consell de salut i de la 
comissió coordinadora d’entitats proveïdores, el pla estratègic, l’anàlisi d’activitat 
dels GTS i la memòria)

•  Salut pública (explicació del desplegament i les activitats de l’Agència de Protec-
ció de la Salut i de la futura Agència de Salut Pública, situació de la grip nova A/
H1N1, Programa Salut i Escola, Programa d’activitat física Esport i Salut, Pro-
grama de detecció de càncer de mama, prevenció de la infecció pel virus de la 
immunodeficiència humana i de les malalties de transmissió sexual)

•  Participació ciutadana (nomenament dels vicepresidents dels consells de salut, no-
menament dels dinamitzadors i les entitats que formen part dels consells de salut)

•  Planificació (pla de salut, plans directors, creació de noves ABS, Pla integral 
d’urgències de Catalunya, Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària)

•  Econòmica (pressupostos, inversions i compra de serveis als GTS)

•  Noves tecnologies (la recepta electrònica, la història clínica compartida i la car-
peta de salut personal)

•  Atenció primària (recursos d’atenció primària al GTS, infermeres gestores d’atenció 
primària)

•  Regió Sanitària Catalunya Central
Anoia 
Bages-Solsonès
Berguedà
Osona

•  Regió Sanitària Camp de Tarragona
Alt Camp i Conca de Barberà
Baix Camp
Baix Penedès
Tarragonès

•  Regió Sanitària Girona
Alt Empordà 
Alt Maresme i Selva Marítima
Baix Empordà
La Garrotxa
Gironès - Pla de l’Estany - Selva  
Interior
Ripollès

•  Regió Sanitària Lleida
Lleida

•  Regió Sanitària Terres de l’Ebre 
Altebrat
Baix Ebre
Montsià
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66 •  Accessibilitat i satisfacció (llistes d’espera i enquestes de satisfacció)

•  Atenció hospitalària (recursos d’atenció hospitalària, fluxos)

•  Urgències i emergències (atenció continuada i d’urgències de base territorial, 
transport sanitari)

El consell de salut 
Els GTS incorporen també la veu dels ciutadans, tant els associats com els no asso-
ciats. Així, per tal de facilitar que els afectats per les decisions públiques formin part 
del procés de decisió, i per fomentar l’associacionisme, el capital social dels territoris 
i la deliberació i el debat públic, els governs territorials de salut disposen del consell 
de salut. 

En aquest òrgan hi són representats els ciutadans i les associacions, que seran con-
sultats en la formulació de polítiques i informats de les actuacions al territori. La 
participació ciutadana enriquirà les polítiques i facilitarà el seguiment i l’avaluació de 
les activitats dels agents proveïdors. 

El consell de salut dels GTS tenen una composició mixta d’entitats i ciutadans per 
equilibrar representativitat i pluralitat. D’aquesta manera es busca potenciar els be-
neficis de la participació, millorant la recollida d’informació sobre les necessitats, 
preocupacions i anomalies de funcionament dels serveis de salut i afavorint també 
l’increment de la formació dels ciutadans en qüestions de salut. L’alt nivell de capaci-
tació, implicació, interès i formació d’aquestes associacions afavoreix el bon funcio-
nament intern de l’òrgan.

Els ciutadans a títol individual són l’element encarregat de donar flexibilitat al sistema 
i de procurar una representació més equilibrada tant en l’aspecte territorial com en 
el poblacional. Un òrgan format exclusivament per les associacions podria afavorir el 
domini del procés participatiu per part de certs sectors socials i excloure’n d’altres. 
També tindria el risc de tancar l’experiència participativa a un percentatge alt de la 
població i reduir l’impacte educatiu de la iniciativa.

S’ha apostat per una participació acompanyada. El dinamitzador, una figura clau que 
veurem més endavant, és la persona encarregada de la preparació de les reunions del 
consell de salut per tal que s’omplin de continguts suficientment madurs. És també 
l’encarregat de fer arribar la informació als participants en un llenguatge entenedor, 
comprensible i en un format adequat i, finalment, d’assegurar que el funcionament 
dels plenaris sigui operatiu.

Les principals funcions dels consells de salut són formular propostes d’actuació al 
consell rector del GTS i articular el diàleg entre la societat civil i els òrgans de govern. 
El procés de treball i l’acció dels participants en el consell de salut es desenvoluparà a 
través d’un reglament intern.
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En els consells de salut, els principals temes tractats i que més interès han suscitat a 
proposta de les associacions han estat:

•  La grip nova A/H1N1

•  La despesa farmacèutica, l’ús dels medicaments i la recepta electrònica

•  El transport sanitari

•  El finançament capitatiu

•  L’ordenació de les urgències

•  La donació de sang

•  Les reclamacions

Tant el consell rector com el consell de salut tenen el seu respectiu model d’avaluació, 
que es basa en indicadors quantitatius, qualitatius i de resultats.

La comissió coordinadora d’entitats proveïdores
La tercera branca dels governs territorials de salut és la comissió coordinadora d’entitats 
proveïdores (CCEP), un òrgan que reuneix els diferents responsables en la provisió de 
serveis de salut. La finalitat d’aquest òrgan és millorar la coordinació de les activitats 
dels proveïdors, molt especialment en referència a la continuïtat en l’assistència sani-
tària (per exemple, entre l’atenció primària i l’hospitalària). Així, es busca estimular 
l’evolució cap a formes d’atenció més integrades, que millorin l’eficiència general del 
sistema, l’abordatge de les malalties cròniques, l’accés del ciutadà al sistema de salut 
a través de sistemes d’informació clínica compatibles i l’homogeneïtzació progressiva 
d’actuacions i millors pràctiques.

Els procés de desplegament dels GTS es complementa amb els processos de canvi en 
el règim de finançament i l’organització de la salut a Catalunya. La introducció del 
nou sistema de finançament de base territorial (sistema capitatiu) es fa en sintonia 
amb l’estructura dels governs territorials de salut, que participen en l’establiment dels 
objectius que els proveïdors han de complir. També altres projectes, com ara la Llei de 
l’Institut Català de la Salut, el Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària 
encaixen en aquest model, facilitant el funcionament de la CCEP.

La CCEP es dotarà d’un reglament de règim intern que el consell rector aprovarà 
i estarà constituïda pels membres representants dels centres, serveis i establiments 
que desenvolupen funcions en el camp de salut del GTS. Els representants seran els 
gerents o bé el màxim directiu executiu d’aquestes entitats.

El president de la CCEP serà el director executiu del GTS. El director executiu serà 
qui dirigeixi el sector sanitari del CatSalut, o qualsevol altre professional de la regió 
sanitària nomenat pel gerent quan el càrrec de director de sector estigui vacant o la 
delimitació territorial del GTS no coincideixi amb la del sector. La comissió també 
disposarà de la figura d’un secretari, que serà escollit entre les entitats proveïdores. 
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68 La CCEP recull, avalua i proposa la priorització de noves accions al territori. Als 
programes on hi hagi corresponsabilitat econòmica, la CCEP avalua i fixa el risc per 
compartir amb el CatSalut, i gestiona els beneficis i les pèrdues que es puguin produir.

Fases del desplegament dels governs territorials de salut
La implantació i el desenvolupament dels governs territorials de salut requereix un 
suport tècnic, atès que s’han de constituir els diferents consorcis i s’han de posar en 
funcionament els òrgans col·legiats de direcció i participació que es preveuen al De-
cret 38/2006, de 14 de març. Per això s’ha fet palesa la necessitat de crear el Programa 
per a la implantació i el desenvolupament dels governs territorials de salut (tal com 
s’ha comentat abans). 

La construcció del nou model de governança consta de tres fases: la constitutiva, la 
informativa i l’operativa.

•  La fase constitutiva completa el desplegament dels 37 GTS i la creació dels òr-
gans que els componen: consell rector, consell de salut i comissió coordinadora 
d’entitats proveïdores.

En la fase constitutiva hi ha un procés inicial que s’ha de desenvolupar seguint els 
passos fonamentalment administratius que es presenten a l’esquema.

Aquest procés està sempre coordinat des de la Direcció del CatSalut, encarregada 
de la implantació i el desenvolupament dels GTS:

•  S’han de definir uns criteris en els quals s’identifiquin els municipis que forma-
ran part de cada govern territorial de salut i les normes de funcionament intern.

•  Elaboració de la documentació (estatuts i model d’acord del plenari) per a cada 
municipi.

• Aprovació dels estatuts per acord de plenari a cadascun dels ajuntaments.

• Publicació al DOGC i el BOP.

• Període d’informació pública (30 dies).

• Aprovació per acord de Govern de la Generalitat de Catalunya.

• Publicació de l’acord de Govern al DOGC.

• Constitució formal del consell rector del govern territorial de salut.

•  Signatura del Pacte de Representació (si escau) per fer més operatiu el consell 
rector. Aquest acord defineix aquells municipis que formen part de consell rector 
i que, per tant, representen els altres municipis del govern territorial de salut. És 
una proposta de les entitats locals que recull els acords presos al consell d’alcaldes 
i que té com a finalitat reduir el nombre de representants al consell rector en el 
cas de territoris amb molts municipis.
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•  La fase informativa té com a objectiu dotar d’instruments els diferents òrgans 
dels GTS per al desenvolupament de les seves funcions. 

•  La fase operativa consolida el marc de coordinació a cadascun dels GTS, amb 
l’elaboració dels plans estratègics pluriennals (PEP), la seva implantació i avalua-
ció.

Constitució del govern territorial de salut

•  Constitució del consell rector

•  Constitució del consell de salut  
i de la comissió coordinadora 
d’entitats proveïdores

•  Aprovació dels reglaments 
interns

Fase constitutiva Fase informativa Fase operativa

Procés de constitució

Criteris

Elaborar  
documentació 
per al municipi

Tramitació municipal Acord de Govern

4-5 mesos

Consell rector

• Aprovació del plenari
• Tramesa de documentació
• Publicació al DOGC i BOP
• Informació pública (30 dies)

•  Consell Tècnic  
de la Generalitat

• Acord de govern
• Publicació al DOGC

•  Signatura del Pacte 
de Representació
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Constitució del govern territorial de salut

Anàlisi de la situació

«Rodatge» dels diferents 
òrgans

Consell de salut i comissió 
coordinadora d’entitats 
proveïdores: identificació de 
necessitats, problemes, etc.

Fase constitutiva Fase informativa Fase operativa

Anàlisi de la situació i 
priorització d’actuacions

Elaboració del pla estra-
tègic pluriennal

Incorporació del finança-
ment per capita

Fase constitutiva Fase informativa Fase operativa

Constitució del govern territorial de salut
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Eines: els estatuts, els reglaments de règim intern  
i el pla estratègic plurianual

Estatuts
Els GTS, com a consorcis de governança, s’han dotat d’uns estatuts que han estat 
aprovats per totes les entitats participants. Aquests estatuts estableixen el paper de tots 
els actors i dels diferents òrgans que constitueixen els governs territorials de salut. Cal 
destacar-ne el capítol 1, que reflecteix: 

• Les entitats que integren el consorci

• Els objectius i les funcions del GTS

• Els drets dels usuaris i usuàries del sistema públic de salut

• La personalitat i capacitat jurídica dels GTS

• El règim jurídic

• El territori d’influència del GTS

• El domicili del consorci

Els articles 2, 3, 4, 5 i 6 parlen respectivament del govern del consorci, de la direcció 
executiva, dels òrgans de participació i assessorament, dels recursos del consorci i de 
la seva separació i dissolució.

Reglaments de règim intern
El Reglament de règim intern del consell de salut va ser aprovat pel Comitè Directiu 
del CatSalut el juliol del 2008. Consta dels següents articles:

Article 1. Naturalesa i missió

Article 2. Objectius generals

Article 3. Composició del consell de salut

Article 4. Designació i nomenament dels membres

Article 5. Drets dels participants

Article 6. Deures dels membres

Article 7. Funcions del consell de salut

Article 8. Funcions de la presidència

Article 9. Funcions de la vicepresidència

Article 10. Assistència a les reunions

Article 11. La dinamització

Article 11 bis. La secretaria

Article 12. Periodicitat de les reunions

Article 13. Adopció d’acords i resultats de les deliberacions
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72 Article 14. Altres processos de participació

Article 15. Relacions amb altres consells de participació

Article 16. Instruments de democràcia electrònica

Article 17. Mitjans personals i materials

És important destacar tres figures clau al consell de salut: el president/a, que és la ma-
teixa persona que presideix el consell rector, el vicepresident/a que és un representant 
de les entitats locals (un membre electe) nomenat pels diferents alcaldes del territori, i 
el dinamitzador/a, que és una persona avesada en processos participatius, deliberatius 
i en la resolució de conflictes. El dinamitzador/a (amb el vistiplau del president i el 
vicepresident) té la missió de preparar les reunions, comunicar-se amb les entitats i 
conduir les sessions dels consells de salut. També farà les funcions de secretari del 
consell de salut.

El Reglament de règim intern de la comissió de coordinació d’entitats proveïdores es 
va aprovar el maig de 2008 i consta de 20 articles. En destaquem els següents punts:

• Naturalesa de la comissió de coordinació d’entitats proveïdores 

La comissió de coordinació d’entitats proveïdores és un òrgan d’assessorament i con-
sulta del govern territorial de salut (en endavant GTS o Consorci), en l’àmbit de les 
funcions que aquest té assignades pel Decret 38/2006, de 14 de març, especialment 
en matèria de coordinació dels recursos, en l’àmbit de la salut i de la dependència, a 
tot el territori de referència del Consorci.

La CCEP estarà integrada pels centres, serveis i establiments que exerceixen funcions 
en el camp de la salut i de la dependència al territori de referència del Consorci.

D’altra banda, la CCEP constitueix el marc institucional de relació i coordinació 
entre les entitats proveïdores de serveis sanitaris, sociosanitaris, de salut pública i de 
dependència al territori de referència del govern territorial de salut i amb les adminis-
tracions competents en aquests àmbits.

Els acords presos en el si de la CCEP són de caràcter consultiu i no vinculant, i adop-
taran la forma de proposta i/o recomanació.

• Finalitats

·  Impulsar l’establiment d’aliances estratègiques entre les entitats proveïdores del 
territori de referència del Consorci.

·  Facilitar l’accessibilitat i la continuïtat dels serveis de salut i de dependència.

·  Millorar l’eficiència i optimització dels recursos i procediments, mitjançant el 
foment dels programes de gestió compartida.

·  Garantir la integració i la complementarietat dels serveis dels diferents nivells i 
entitats en l’àmbit de la salut i la dependència.
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·  Fomentar les polítiques de promoció de la salut, de la prevenció i de l’educació 
sanitària.

• Assemblea de la CCEP

1  L’assemblea de la CCEP estarà integrada per les entitats proveïdores que 
exerceixen funcions en el camp de la salut i de la dependència al territori de 
referència del Consorci, designats pel president del consell rector a proposta del 
director executiu del Consorci o president de la CCEP.

2  S’entén per «entitat proveïdora», en el marc de la CCEP, la persona física o jurí-
dica amb capacitat per proveir serveis de salut i/o d’atenció a la dependència en 
l’àmbit territorial de referència. Les entitats proveïdores de la CCEP poden ser 
de provisió pública o privada.

3  Els àmbits de representació dels proveïdors a l’assemblea de la CCEP seran, 
almenys, els següents:

a)  Entitats proveïdores prestadores de serveis assistencials, vinculades al siste-
ma públic de salut

· Atenció primària.
· Atenció especialitzada.
· Atenció sociosanitària.
· Atenció en salut mental.
·  Altres serveis vinculats a aquest àmbit: rehabilitació, diàlisi o transport sanitari
· Qualsevol altre susceptible de formar part d’aquest àmbit.

b) Entitats de provisió pública, prestadores de serveis de salut pública

·  Agència de Protecció de la Salut; i quan convingui, en substitució d’aquesta, 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

·  Entitats proveïdores locals. 
·  Entitats proveïdores d’atenció primària.
·  Qualsevol altra susceptible de formar part d’aquest àmbit.

c) Entitats de provisió pública prestadores de serveis d’atenció a la dependència

·  Atenció primària: atenció domiciliària, teleassistència i transport adaptat.
·  Atenció diürna i nocturna: centres de dia i de nit.
·  Atenció especialitzada: residències assistides, habitatges tutelats i habitatges 
amb serveis.

·  Qualsevol altra susceptible de formar part d’aquest àmbit.

d) Altres entitats proveïdores de serveis 

·  Entitats de provisió privada
·  Oficines de farmàcia.
·  Mútues d’accidents de treball i malalties professionals.
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74 ·  Entitats asseguradores privades.
·  Ortopèdies.
·  Altres entitats, si escau.

• Les comissions

1  Les entitats proveïdores de la CCEP integrades als apartats a), b) i c) de l’assemblea, 
s’organitzaran en comissions, les quals tindran encomanades funcions específi-
ques en relació amb els diferents àmbits d’actuació de les entitats proveïdores. 
Les entitats proveïdores integrades a l’apartat d) participaran en les comissions 
on sigui necessària la seva implicació, tot atenent a l’àmbit d’actuació de què es 
tracti.

2  El primer objectiu és millorar la qualitat de l’assistència i per això hi haurà, 
com a mínim, una comissió per al debat de l’ordenació dels serveis de salut i la 
distribució de l’assignació dels recursos econòmics, sota les directrius establertes 
pel CatSalut.

3  Al capdavant de cada comissió hi haurà el president/a de la CCEP o un coordi-
nador que hagi designat, el qual assumirà la direcció d’aquesta.

Cada GTS ha de disposar del seu pla director:  
el pla estratègic dels GTS

El Decret de 14 de març de 2006, pel qual es regula la creació dels GTS, a les dispo-
sicions addicionals indica l’orientació que ha de tenir el pla estratègic:

En el moment que entrin en funcionament, els governs territorials de salut iniciaran 
l’exercici de la seva activitat, de conformitat amb les directrius del Departament de 
Salut i del CatSalut i en funció de les característiques i requeriments dels seus territo-
ris de referència, en els àmbits de treball que s’indiquen a continuació:

a)  Pla de salut del territori: coneixement del diagnòstic de salut del territori i dels 
objectius de salut en relació amb els diversos nivells (salut pública, atenció espe-
cialitzada, primària, sociosanitària i de salut mental) i qualsevol altre àmbit que 
es consideri necessari.

b)  Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i pla de serveis del territori que 
identifiqui els recursos disponibles i previsibles (econòmics, humans, tecnolò-
gics, operatius, etc.).

c)  Establiment dels objectius anuals, orientacions i/o prioritats en relació amb el 
pressupost assignat basant-se en la població.

d)  Establiment dels criteris i instruments de mesura de les activitats dutes a terme i 
els resultats obtinguts respecte a la qualitat, l’equitat i la satisfacció de les perso-
nes usuàries dels serveis de salut.
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e)  Avaluació de resultats i elaboració d’una memòria anual que inclogui conclusions 
i recomanacions i que es presentarà al Consell de Direcció del CatSalut.

Aquests instruments conformaran el pla estratègic plurianual, que s’avaluarà anual-
ment.

El pla estratègic (PE) dels governs territorials de salut s’ha de convertir en l’eina que 
orienti les diferents actuacions que s’han de desplegar en un territori per aconseguir 
millorar l’estat de salut de la població. Ha de ser el full de ruta d’un GTS per acon-
seguir els resultats desitjats.

El PE hauria d’aconseguir respondre les qüestions següents: què tenim? què volem? 
com ho farem? quan ho farem? quins indicadors d’avaluació utilitzarem? i, quins 
resultats esperem?

Què tenim?
L’elaboració del pla estratègic ha de permetre prioritzar les actuacions en el territori 
a partir de:

•  Els quadres de govern (instruments de gestió que recullen de manera sintètica i 
sistematitzada la informació rellevant sobre una temàtica).

•  Informació qualitativa i quantitativa a partir dels diferents instruments de políti-
ca de salut del Departament de Salut i el CatSalut (Pla de salut, Mapa sanitari i 
sociosanitari, Pla de serveis, Pla d’inversions, contractes i finançament, i d’altres) 
i dels ajuntaments.

•  Informació procedent d’àmbits d’influència en la salut: medi ambient, urbanisme, 
política territorial, esports, educació, etc.

Pla de salut (2006-2010)

Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública i Pla de serveis

Establiment dels objectius anuals, orientacions i/o prioritats

Establiment dels criteris i instruments de mesura de les activitats 
dutes a terme i els resultats

Avaluació de resultats i elaboració d’una memòria anual
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76 Què volem?
Ens ha d’indicar cap a on volem anar un cop analitzat què tenim. Amb els punts forts 
i punts febles, hem de decidir quins paràmetres s’han de millorar, quins mantenir i si 
n’hi ha que s’han de suprimir.

Com ho farem?
Mitjançant els proveïdors del territori en tots els àmbits, les entitats locals i les dife-
rents associacions, hem de distribuir les diferents tasques per aconseguir els objectius 
fixats al «Què volem?». En aquest punt cal remarcar la importància de l’aportació 
municipal.

Quan ho farem?
És necessària una planificació en el temps de les diferents actuacions, d’acord amb els 
recursos econòmics i humans existents.

Quins indicadors d’avaluació utilitzarem?
Tot pla estratègic s’ha de dotar d’uns indicadors de seguiment i avaluació.

Quins resultats esperem?
Els models perfectes són els que compleixen plenament la previsió. No obstant això, 
sempre hi ha els anomenats «efectes col·laterals», tant positius com negatius, que són 
els efectes imprevistos. 
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79Introducció
Els òrgans de participació ciutadana dels governs territorials de salut són un instru-
ment adreçat a millorar les actuacions del Departament de Salut de manera territoria-
litzada. Uns instruments que, com si es tractés d’un edifici, necessiten uns fonaments 
forts, sòlids, i —no es tracta d’un adjectiu més— consistents.

La feina que esteu a punt de llegir ha estat orientada a construir 52 òrgans de partici-
pació ciutadana al país amb la intervenció directa de més de 1.000 persones diferents 
amb objectius, hàbits i necessitats variades. Constituir òrgans de participació amb el 
teixit associatiu, els professionals del Departament de Salut i els alcaldes del nostre 
país és —no ens hem cansat de repetir-ho— relativament senzill; assolir el repte que 
perdurin i funcionin de manera continuada no ho és tant. Aquest ha estat el nostre 
repte.

A cadascuna de les sessions dels consells desenvolupades s’ha produït una constant 
de manera invariable. En Joan, la Carme, el Pere i la Marta s’han llevat d’hora, com 
cada dia, han anat a la seva feina, com cada dia, han dinat ràpid però sense pressa, 
han trucat dos, tres o cinc cops a la seva associació a la recerca de novetats i al final 
de la seva jornada s’han desplaçat, a vegades força quilòmetres, per assistir a la sessió 
trimestral del seu Consell de Salut. A totes i tots vosaltres que sabeu omplir de colors 
el dibuix que aquest projecte significa, moltes, moltes, moltes gràcies.

Una primera conclusió d’aquest projecte, a la vista del resultats i de com està creixent 
aquesta mena d’edifici —i tots el agents implicats hi estarien d’acord— és que era, és 
i serà un espai necessari. Tècnicament, doncs, podem afirmar que el projecte respon 
a una necessitat real en el marc de les relacions entre l’Adminstració i la ciutadania.

Una necessitat evidenciada en temps complexos, on molts dels convidats a partici-
par en aquest procés ens manifesten una certa sospita argumentant que es produeix 
una aparició constant d’estructures complexes per fer front a qüestions complexes, 
com la mateixa desafecció, per exemple, i que habitualment aquestes actuacions 
són, no nomes dirigides, sinó estructurades de manera unilateral. No és el cas. El 
nostre projecte ha pretès del primer a l’últim moment incorporar, com una més, la 
veu de la ciutadania, de manera que tots els participants en aquest pel·lícula n’han 
estat actors i han deixat el paper d’espectadors a aquells que en jutgin, externament, 
els resultats.

El que sembla innegable és que vivim un context canviant, «líquid«, que diria Bau-
man, i que té com a característica la necessària satisfacció immediata de noves, i velles 
necessitats gairebé de manera continuada. També sembla evident que vivim temps 
d’allunyament del ciutadà d’això que anomenem política, amb una certa extensió 
d’això que anomenem desafecció i que, com recordava sovint el mestre Joan Prats, no 
té res a veure, només, amb els processos electorals. 
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80 «Intervenir en el foment de la participació comunitària, la humanització dels serveis 
i la salut individual i col·lectiva», aquesta és una de les funcions encarregades als 
governs territorials de salut, emmarcada en la voluntat del Govern de la Generalitat 
d’esdevenir una administració oberta i de caire relacional, que ha suposat en la pràc-
tica una nova dimensió d’apropament a la ciutadania. Una aproximació inèdita en la 
dimensió comunitària si atenem, entre d’altres, al volum de les accions endegades, els 
instruments i els recursos emprats.

Margaret Thatcher va dir al seu dia «la societat no existeix, de la mateixa manera 
que no existeix la consciència col·lectiva». La nostra proposta parteix d’un principi 
radicalment diferent: el reconeixement de l’altre i dels valors que aporta, l’existència 
d’un teixit associatiu en matèria de salut efectiu i molt «potent» i la formulació d’una 
administració relacional, que inclou el nostre model, que es configura, com hem dit, 
en una línia radicalment diferent. Proposem passar d’una estructura més o menys 
participativa, tingui la forma que tingui, que facilita el «treballar per a», a una estruc-
tura d’acció participativa (i volem ressaltar aquest mot: acció enfront de multitud de 
recursos participatius) que faciliti el «treballar amb» el conjunt del teixit associatiu.

Entenem que aquesta acció ha de permetre gestionar les polítiques públiques de ma-
nera transversal i pròxima en un entorn que evidentment és complex i en el qual és 
pràcticament impossible que els responsables polítics siguin conscients, només per 
ells mateixos, dels impactes reals que produeixen les seves decisions en això que, no-
saltres sí, anomenen societat. 

El model de participació ciutadana del Servei Català  
de la Salut
Tots som molt ignorants. El que passa és que no tots ignorem les mateixes coses.  
Albert Einstein

Principis del model

1. Primo, non nocere. No partim de zero

Cap procés de participació ciutadana, i molt menys en l’àmbit de la salut, parteix de 
zero. Són centenars les experiències reeixides i en funcionament que podem trobar abans 
d’actuar en aquest camp. Caldrà defugir, d’entrada, la temptació d’intentar coordinar-les 
i, en el millor dels casos, i sempre en l’àmbit territorial que treballem, caldrà «coordenar» 
de manera conjunta les accions participatives considerant els consells que volem cons-
tituir en la seva mesura: un dels dos òrgans de govern dels governs territorials de salut. 

En aquesta mateixa línia afirmem que no hem creat cap òrgan de participació ciu-
tadana territorial; hem constituït, a partir de l’experiència existent a cada territori, 
òrgans de participació ciutadana d’àmbit territorial.
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81Així mateix, abans de constituir cap consell de salut dels GTS disposarem d’un pla de 
treball ad hoc i cercarem instruments i recursos que en garanteixin la continuïtat en 
el temps. Constituir un òrgan de participació fonamentat en la bona voluntat de les 
parts implicades és una feina relativament senzilla, és un pas endavant; fer-ho sense 
programació, continguts, sense visió de futur, com a pura formalitat, suposarà — tam-
bé disposem d’experiències al respecte— tres passos enrere.

2. Què entenem per participació ciutadana?

Quants cops haurem sentit aquest mot relacionat amb una certa passivitat o descrèdit 
de la ciutadania envers allò públic? Quants cops abordem la participació de manera 
passiva, externa, com si es tractés d’un agent que és fora de nosaltres i davant del qual 
hem d’intervenir amb mesures determinades? «La gent, els altres, no participen, es 
desentenen, hi ha una desafecció creixent...» Sovint s’incorpora la participació al dis-
curs polític com un objectiu que cal assolir amb uns determinats paràmetres o, també 
sovint, de manera indirecta, se cerca la participació dels ciutadans en els afers públics 
com una certa neteja de cara dels treballadors públics esforçats i honestos en un intent 
de reconeixement implícit a la feina feta. 

Certament hi ha, es dóna, un discurs polític al voltant de la participació ciutadana, 
i és legítim que així sigui, però no és el que nosaltres cercàvem en iniciar aquest pro-
jecte. La participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics és un fet que ja 
es dóna i es proporciona per si mateix en les societats democràtiques. Un instrument 
que legitima els governants electes, un instrument que ha possibilitat que els ciuta-
dans facin propostes de caire legislatiu (ILP) al marge dels períodes electorals, un dret 
reconegut a la mateixa Constitució de l’Estat espanyol.

I, per què no, també, un instrument relacional? I, per què no, també, un instrument 
de proximitat? I, per què no, també, un instrument mesurable de millora de la quali-
tat democràtica dels diferents governs? I, finalment, per què no, i aquí voliem arribar: 
un instrument de millora mesurable de la qualitat dels serveis prestats?

Però, què entenem per participació ciutadana? Entenem la participació ciutadana com 
la incorporació de la veu de la ciutadania en el procés previ, i posterior, a la presa de 
decisions per tal d’escoltar, valorar, les seves consideracions i portar-les o no a l’acció 
de govern de cada GTS, responent-hi sempre, amb una bona argumentació, de ma-
nera positiva o no. Aquesta participació millora de manera directament proporcional 
en qualitat i les propostes ciutadanes milloren en qualitat proporcionalment al grau 
d’informació comprensible facilitada pels gestors d’aquests processos participatius.

3.  Crear un òrgan amb voluntat relacional exigeix disposar d’un llenguatge rela-
cional

Un procés participatiu exigeix un intercanvi raonat d’arguments, expressats des 
del respecte a l’altre i amb voluntat de col·laboració. Aquest intercanvi ha de ser 
comprensible i accessible per a tothom. L’objecte del debat conduït per aquest tipus 
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82 de llenguatge no és generar una conversa agradable, l’objecte del debat ha de produir 
conclusions, com bé diuen els manuals: «si ja ho sabem tot no ens cal la participació».

4. Lideratge

Un procés de participació requereix un departament que el lideri. Aquest lideratge no 
necessàriament ha de ser exercit des d’una certa jerarquia, sinó més aviat des d’una 
expertesa fonamentada en la intermediació, l’articulació de propostes, la mediació i 
la resolució de conflictes, al mateix temps que incorpori valors com saber escoltar i el 
reconeixement de l’altre.

Tanmateix, per tal d’afavorir la transversalitat de les accions que cal endegar és adient 
que la direcció d’aquest projecte estigui directament vinculada a la direcció del Servei 
Català de la Salut; no en va la majoria de processos participatius executats amb èxit 
en l’àmbit municipal han estat adscrits directament a l’àrea d’alcaldia.

5. La necessitat de coordinació no ens eximeix de la necessitat de comunicació

És responsabilitat del departament que executa el procés participatiu el seguiment 
de l’aplicació efectiva de les conclusions del procés i la difusió de la informació de 
manera bidireccional i tranversal en el conjunt de l’organització.

Però, atenció, escoltar no és només exercitar la nostra capacitat auditiva. No és el 
mateix sentir que escoltar. Per dur a terme una escolta activa amb un interlocutor no 
només cal ser-hi present físicament, sinó també —i no és una obvietat— psicològi-
cament, i per tal de fer-ho correctament hem de conèixer adequadament els nostres 
interlocutors. És a dir, el nostres consells s’hauran de proposar com a objectiu el 
diàleg plural: sense diàleg no trobarem coneixement.

L’escolta activa és una pràctica que ens ofereix molts avantatges en l’àmbit relacional. 
Una pràctica històricament utilitzada en processos diagnòstics pels professionals de la 
medicina, la psicologia i el treball social entre d’altres i que ara, de la mà de grans em-
preses com Microsoft, Apple, Google i d’altres, està esdevenint una tècnica d’estudi 
que permet generar confiança, augmentar la valoració pròpia del nostre interlocutor, 
crear sinergies motivadores, disminuir tensions, arribar al fons dels problemes, etc.

L’escolta activa també implica valorar que la comunicació, l’acte comunicatiu que 
posarem en marxa en un consell de salut és efectiu. Per tant serà un dels indicadors 
per mesurar. Així doncs, passar una presentació acuradíssima en un projector, amb la 
millor explicació possible i un gran esforç de síntesi no exhaureix l’acte comunicatiu 
si no rebem un feedback, verbal o no verbal, que faci evident que el missatge ha estat 
comprès, entès, assimilat.

6. La realitat social no és homogènia

La realitat social amb què treballarem no és homogènia. L’aplicació del nostre instru-
ment, per tant, tampoc haurà de ser homogènia. Però l’instrument no ha de variar. 
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El segle xx va ser, per a molts ciutadans, malauradament no per a tots, el segle de la 
política. Un segle en el qual molts països van veure consolidats els principals drets de 
ciutadania com el de votar i no votar, associar-se lliurement, fundar partits polítics o 
participar expressant lliurement les idees. Aquest drets han experimentat, si més no for-
malment, una certa consolidació a la segona part del segle passat. No oblidem, però, que 
aquests drets formals estan condicionats, en més o menys grau, per les desigualtats de la 
societat en què vivim, ja siguin de tipus econòmic, cultural o polític. Així ens trobem 
que, històricament, determinats grups han tingut més capacitat d’intervenir i influir en 
la vida publica mentre que d’altres han quedat al marge d’aquesta situació. Són molts els 
exemples que es poden posar en aquest sentit: ètnia, classe, gènere, edat, etc. 

Tanmateix endegar un projecte d’aquestes característiques en l’àmbit de la salut pot 
atreure, necessàriament, associacions i persones vinculades directament a aquest sec-
tor ja que l’interès participatiu que ens mou és d’arribar al màxim de sectors i perso-
nes possibles.

Cal, per tant, establir mecanismes de discriminació positiva en funció de la rea-
litat territorial que s’ha de treballar, i cal regular la incorporació a aquests òrgans 
d’associacions i persones no vinculades a l’àmbit de la salut de manera específica.

7. Cal dissenyar criteris d’avaluació quantitativa

La pretensió de fer ciència en l’àmbit dels processos participatius és innocent, òbvia-
ment, però no és gens innocent pretendre escenificar tots els agents implicats en una 
bateria de variables que permetin visualitzar el grau de desenvolupament d’un procés 
participatiu. 

 Aquesta és una pràctica rigorosa, habitual, imprescindible, en els processos participa-
tius, però les variables que cal mostrar tenen sempre un valor, interpretable, de caire 
qualitatiu. Per què no incloure criteris quantitatius, mesurables, en les nostres accions 
participatives? I no estem parlant, òbviament, dels clàssics «quantes personess han 
assistit a la reunió?» «Trenta-tres.» «Carai, fantàstic!».

Ens proposem mesurar totes i cadascuna de les sesions de treball, com veurem més 
endavant, amb criteris que tinguin en compte variables discriminadores com ara: 
Quants dels temes tractats a la sessió ho han estat a proposta dels responsables ter-
ritorials? Quants a proposta dels ciutadans? Quant temps de la sessió ha ocupat la 
intervenció de l’Administració?, Quant de temps els ciutadans? Quantes propostes 
ciutadanes han estat formulades? Quantes són assumibles? etc.

Instruments del model
Iniciar un procés participatiu sense una planificació estricta i sense regular-ne els meca-
nismes és absurd i contraproduent. Llançar-se a treballar de la mà del món associatiu, 
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84 assumint com a pròpia aquella màxima il·lustrada que una societat que regula en excés 
és una societat malalta, és complex però possible. Cal dotar-se d’un reglament al mateix 
temps flexible i rígid que permeti deixar ben clares, d’inici, quines són les regles del joc 
que els participants hauran d’assumir com a pròpies, i quina serà la meta que caldrà 
assolir als organs que es constitueixin. D’aquesta manera, òbviament, hi participarà qui 
hi vulgui participar-hi, i hi deixarà de participar qui entengui, legítimamament, que els 
seus objectius o la seva concepció de la participació no són aquests.

1. Mapes d’actors

Els mapes d’actors són estudis objectius realizats, majoritàriament, per la Direcció 
General de Participació Ciutadana, que si bé no disposen d’una metodologia de tre-
ball comuna sí que incorporen una anàlisi objectiva de les associacions de cadascun 
dels territoris on s’ha de constituir un consell de salut.

Els mapes d’actors són l’instrument objectiu i orientatiu a partir del qual el president 
del govern territorial de salut, els directors dels sectors sanitaris de cada regió, els res-
ponsables del desplegament dels GTS i el món local proposen una llista consensuada 
de components del consell. La incorporació del món local en aquest moment decisiu 
i previ a la constitució del consell no respon, només, a la paritat que suposa la cores-
ponsabilitat d’un govern territorial de salut; és un reconeixement a les polítiques de 
proximitat i ciutadania endegades pels municipis de Catalunya en els darrers vint anys. 
Aquest reconeixement es concreta a la pràctica en el nomenament d’un vicepresident, 
provinent del món local, a cadascun del consells de salut constituïts. 

2. El reglament de règim intern 

Quin tipus de participació?

L’article primer el Reglament de règim intern dels consells de salut (RRI) estableix que: 

El consell de salut és l’òrgan de participació ciutadana i associativa del govern territorial 
de salut. La missió del consell de salut és l’assessorament, la consulta, la supervisió i 
el seguiment de l’activitat del govern territorial de salut. Les conclusions, propostes i 
recomanacions que el consell de salut emeti, en exercici de les seves competències, són 
consultives, raó per la qual no tenen caràcter vinculant.

Dels diferents models de participació ciutadana de caràcter directe (de control, vincu-
lant, consultiva, deliberativa, propositiva o testimonial), el RRI estableix ja d’entrada 
que el model triat és el consultiu, però també s’estableix a l’article 7, en el moment de 
definir quines són les funcions encomandes als consells, que: 

Correspon al consell de salut analitzar propostes d’actuació, deliberar sobre elles i, si 
escau, formular-les davant del consell rector en el marc de les competències, els objectius 
i les funcions que disposa l’article 4.3 del Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es 
regulen el governs territorials de salut.

Per tant el tipus de participació amb què haurem de treballar serà consultiva, delibe-
rativa i propositiva. 
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L’article 3 delimita qui forma part del consell de salut:

«[…] El ple del consell de salut estarà format pel nombre de membres que determini el 
consell rector, a més del president i el vicepresident».

«Un màxim de 4 agents socials amb més implantació al territori. La meitat correspondrà 
a organitzacions sindicals i l’altra meitat a organitzacions empresarials».

«Un màxim de 3 professionals proposats pels col·legis professionals, entre els més nom-
brosos en l’àmbit de la provisió de serveis de salut al territori de referència».

«Un màxim de 7 representants d’entitats entre associacions o federacions veïnals, de fami-
liars de persones malaltes i de persones usuàries, que estiguin degudament acreditades».

«Si escau, representants d’altres entitats o associacions interessades a formar part del 
consell de salut, amb suficient pes associatiu i que actuïn al territori de manera sostingu-
da, i no incloses en cap de les tipologies descrites anteriorment».

«Es podrà designar com a membres del consell de salut representants de col·lectius so-
cials o grups culturals amb implantació al territori i que no tinguin cap mecanisme de 
representació col·lectiva dels anteriorment previstos».

Què poden fer els membres del consell de salut? (article 7)
«Correspon al consell de salut analitzar propostes d’actuació, deliberar sobre elles i, si 
escau, formular-les davant el consell rector en el marc de les competències, els objectius 
i les funcions que disposa l’article 4.3 del Decret 38/2006, de 14 de març, pel qual es 
regulen el governs territorials de salut.

Aquestes propostes o informes no tindran caràcter preceptiu i estaran relacionats amb 
els àmbits següents:

•  Les polítiques de salut, i de serveis socials si escau, i el seu impacte en la població de 
referència.

•  Els objectius de salut i socials, si escau, en relació amb la salut pública, l’atenció espe-
cialitzada, l’atenció primària, l’atenció sociosanitària i la salut mental.

•  La qualitat dels serveis del sistema de salut i del sistema de serveis socials, quan escai-
gui, i, en especial, de l’establiment d’instruments d’avaluació.

•   L’ordenació, les prioritats i la coordinació dels recursos sanitaris i, si escau, socials.

•  El mapa sanitari, sociosanitari i de salut mental i el pla de serveis del territori.

•  Els altres plans i programes en què hagi d’intervenir el govern territorial de salut.

•   El pla estratègic plurianual (PEP) i les seves avaluacions, amb caràcter previ a la seva 
aprovació pel consell rector.

•  La memòria anual amb caràcter previ a la seva aprovació pel consell rector.

•   Qualsevol facultat que tingui assignada o delegada el govern territorial, en especial 
quan fan referència a la promoció, la prevenció, la protecció i la vigilància de la salut, 
així com a l’assistència sanitària i sociosanitària en el territori.
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86 •  Qualsevol matèria que el consell rector aprovi sotmetre a deliberació.

També correspon al ple del consell de salut, d’acord amb l’article 4 del Decret 38/2006, 
de 14 de març, pel qual es regula la creació dels governs territorials de salut:

•  Sol·licitar formalment la inclusió en l’ordre del dia de les reunions ordinàries o extraor-
dinàries del consell rector dels assumptes que consideri oportuns.

•   Col·laborar en la difusió de polítiques de salut definides en el consell rector del govern 
territorial de salut als ciutadans del territori.

•  Realitzar altres processos de participació, quan escaigui.

•  Constituir comissions i grups de treball amb les funcions que li siguin encomanades 
específicament en l’àmbit de les seves competències».

Periodicitat de les reunions (article 12)
•   «El ple del consell de salut es reuneix en sessió ordinària dues vegades l’any, per con-

vocatòria de la presidència, bé a iniciativa pròpia o bé a proposta d’un terç dels seus 
membres.

•  El ple del consell de salut es reuneix en sessió extraordinària sempre que el convoqui 
la presidència per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres.

•   Cada any hi haurà, almenys, dues sessions conjuntes del ple del consell de salut amb 
el consell rector. Les reunions seran convocades per la presidència del consell rector 
per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels membres del consell rector o 
del consell de salut.

•  Els membres del consell de salut designaran una delegació formada per un màxim del 
25% dels seus membres, els quals seran els representants d’aquest òrgan en les sessions 
conjuntes amb el consell rector. 

•  Cada membre del consell haurà de rebre la convocatòria de qualsevol de les sessions 
abans esmentades amb una antelació mínima de cinc dies […]».

Adopció d’acords i resultats de les deliberacions (article 13.1)
Els acords del ple del consell de salut s’adoptaran per consens dels seus membres. En 
cas que fos necessari prendre un acord o posicionament per votació, aquesta serà vàlida 
si s’adopta per majoria simple dels membres que es trobin presents en el moment de la 
votació. Aquests han de representar, almenys, el 51% dels membres del consell de salut 
amb dret a vot i han d’haver estat convocats degudament […]. En cas d’empat, el vot de 
la presidència tindrà valor diriment.

3. Els dinamitzadors

El mateix Reglament de règim intern dels consells de salut estableix a l’article 11 que:

 «A proposta del Departament de Salut, el consell rector designarà la persona que hagi 
d’exercir les funcions de dinamització del consell de salut, per un període de cinc anys, 
prorrogables indefinidament per períodes de temps iguals. Aquesta persona haurà de tenir 
el perfil professional adequat i coneixement de la realitat social del territori.
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87La persona responsable de la dinamització té atorgades les funcions següents:

•   Actuar com a dinamitzador i moderador de les sessions, sota la direcció de la presi-
dència.

•    Preparar la documentació necessària que tingui relació amb els temes de debat, inclo-
sos a l’ordre del dia de les sessions.

•   Elaborar els informes que continguin les propostes, els suggeriments i les recoma-
nacions deliberats i acordats al ple i les conclusions, i trametre’ls a la presidència del 
consell de salut per al seu lliurament al consell rector del govern territorial de salut.

•    Coordinar, si escau, l’activitat dels grups de treball que es creïn per a la preparació dels 
temes de debat dels plenaris, sota les directrius de la persona que exerceix la presidèn-
cia del consell de salut.

•   Donar suport als membres del ple del consell de salut en el desenvolupament de les 
seves funcions i facilitar tota la informació que sigui necessària a tal efecte. 

•   Promoure la utilització de les eines i els instruments de democràcia electrònica previs-
tos en el present reglament; assessorar els membres del consell de salut en el seu ús i 
garantir-ne el funcionament correcte.

•  Dissenyar, canalitzar i coordinar, sota les directrius de la presidència, les propostes 
d’actuació que aprovi el consell de salut en el marc dels altres processos de participació 
previstos a l’article 14 d’aquest Reglament.

•  Qualsevol altra funció inherent a la seva condició de dinamitzador».

Desplegament dels consells de salut 

Planificar la participació

Com hem vist anteriorment volem evitar, com afirma Joan Prats al seu article «Li-
beralismo y democracia», que «la participació ciutadana sigui entesa, només, com 
una regulació de tot allò que de facto ja s’esta fent amb la ciutadania organitzada a 
cada territori, i que s’entengui la participació com la creació d’un marc de garanties 
comunicatives acordades en l’ús dels serveis públics». Aquest proces participatiu que 
suposen els consells de salut no es genera sol, necessita productors. Però aquest pro-
ductors, que són els gerents de cadascuna de les regions sanitàries de Catalunya i els 
seus directors executius, amb una gran responsabilitat directa en tot moment, reben 
aquest encàrrec amb la complexitat afegida de trobar-se immersos en un un encàrrec 
encara superior: la descentralització i l’ordenació territorial. 

En un moment donat molts d’aquests productors tenien dubtes, incerteses, preocu-
pacions entorn d’utilitzar la participació ciutadana a partir dels consells de salut. La 
participació generava i genera tant entusiasme com escepticisme. D’una banda, hi 
havia un cert desconeixement perquè hi havia molta confusió pel que fa al què i el 
com de la participació, ja que sovint s’utilitzen els mateixos conceptes fer per referèn-
cia a realitats diferents; o es barregen perspectives i aproximacions molt diferents. És 
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88 freqüent que hi hagi punts de vista diferents, que no tothom sàpiga exactament de 
què està parlant, i també desconcert sobre com desenvolupar la participació. Alhora, 
hi havia una certa desconfiança respecte a la incursió de persones alienes en l’àrea de 
competència i coneixement pròpia (temor que s’envaïssin les competències pròpies 
o les funcions en la presa de decisions, que s’adquirissin compromisos difícils de 
complir, etc.). A l’últim, la preocupació que la participació podia suposar certs costos 
—en els estadis inicials— en termes de temps, recursos i esforços. L’acumulació de 
tasques quotidianes i la pressió del dia a dia no deixa espai per incorporar uns proces-
sos que, de tota manera fins ara no existien i que tampoc ningú no reclamava amb la 
mateixa intensitat que d’altres que es consideraven més urgents.

Per això era fonamental que en el transcurs d’una jornada s’identifiquessin i es tin-
guessin en compte des d’un inici les inquietuds, les dificultats, les resistències exis-
tents i també aquells elements que podien actuar com a suport i incentiu per dur a 
terme el model de participació ciutadana en els consells de salut.

Per aquest motiu es va desenvolupar el desembre del 2007 la primera jornada de treball 
a l’Auditori Winterthur, amb tots els agents implicats, amb la finalitat d’identificar i 
conèixer les inquietuds entorn de la participació ciutadana i concretament el procés 
de posada en marxa dels consells de salut, però també de les potencialitats i els bene-
ficis d’aquesta participació.

En primer lloc es van abordar els beneficis i els desavantatges de la participació ciutada-
na. A continuació, la definició, els objectius, les disfuncions i les tipologies de la parti-
cipació. Per acabar, els factors de la participació: propòsit + context + procés = resultat.

Les principals conclusions que es van extreure de la jornada després d’un llarg debat van 
girar entorn de tres grans blocs: primer es van recollir les preocupacions o reptes que 
calia afrontar amb la participació ciutadana, les oportunitats que té un model de par-
ticipació, i finalment els temes claus per avançar: les capacitats i els recursos necessaris.

Els reptes principals que calia afrontar eren els següents: 

•  Donar resposta a les expectatives que aquest procés pot generar entre la ciutadania 
però també a l’interior del sistema: «qui sembra expectatives cull frustracions». 

•  El repte de crear una cultura de l’interès general, superar el particularisme, la reivin-
dicació d’interessos particulars o de les pròpies necessitats. 

•  Aconseguir que el model de participació, tot i ser comú, pugui tenir en compte 
la diversitat del territori (cal evitar el perill de reglamentar massa, d’encotillar la 
realitat...).

Les principals oportunitats que es percebien eren aquestes: 

•  Explicar-se: el funcionament dels consells pot aportar una cultura de realisme, per-
met fer pedagogia de les limitacions o la complexitat del sistema. I això pot incidir 
en una modulació de les exigències ciutadanes. 



La participació ciutadana: els consells de salut, un instrum
ent d’acció participativa

89•  Millorar el coneixement de la realitat des de la proximitat: és una oportunitat per 
explicar les polítiques de salut aplicades en aquell territori

•  Millorar el coneixement de la realitat dels territoris des de la proximitat: millorar 
el coneixement de la percepció de les necessitats, dels «desitjos», assabentar-se de 
problemes «no coneguts» pel sistema, valoracions no expertes ni oficials, millorar el 
coneixement de les febleses, millorar la capacitat d’anticipació davant determinats 
temes o problemes emergents, etc.

•  Obtenir les percepcions o desitjos de la ciutadania davant de noves actuacions o 
prioritats. 

•  Avançar en la implicació de la ciutadania en la millora de la salut del territori, im-
plicar nous col·lectius o entitats que poden sumar capacitat d’acció i incidència (per 
exemple, les entitats esportives).

Els temes clau per avançar, les capacitats i els recursos necessaris:

•  La definició dels objectius i el propòsit dels consells.

•  Els criteris de selecció i la qualitat de la representació. Aclarir els criteris per determi-
nar la composició (el Reglament del règim intern és ambigu en temes importants, 
com el de la representació dels sindicats); que hi estiguin representats els col·lectius 
adients, gestionar les expectatives dels que puguin quedar exclosos, definir si es re-
tribueix o no la participació i per què.

•  La definició dels temes que hauran de centrar el procés de treball (com es defineixen 
els temes que cal treballar, qui proposa l’agenda).

•  Els sistemes de funcionament operatiu (les regles de joc, les formes de treballar). 

•  La relació amb els mitjans de comunicació per gestionar com es comuniquen de-
terminats temes.

•  Les capacitats necessàries per acompanyar aquest procés: formació específica, infor-
mació, suport en la dinamització. 

•  Sistemes per fer visible el reconeixement a les persones i les entitats que formen part 
dels consells, etc.

•  Els rols i les funcions necessàries: les funcions del president i el dinamitzador. 

•  L’aportació dels recursos materials i humans. 

Desplegament i avaluació dels consells de salut
La maduració d’un consell de salut segueix una sèrie d’etapes. Per això els resultats 
exigibles seran diferents segons el «moment« en què es trobi cada consell independent-
ment del nombre de sessions efectuades.
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El model de participació dels consells de salut és una experiència pionera dins els 
processos de participació, perquè a part de tenir un rigor conceptual (definició, ob-
jectius que persegueix el model de participació a partir dels consells de salut), també 
s’està aconseguint un rigor metodològic que està portant a una evolució dels resultats 
molt satisfactòria. Aquest model és el primer que demostra que si es defineixen bé les 
finalitats d’un procés de participació no tan sols se’l pot avaluar de manera qualitativa, 
sinó que també quantitativa.

Al present capítol volem introduir-vos a com s’avalua la participació dels consells de 
salut i s’incorpora una eina ben útil: el quadre de comandament. Aquest instrument 
és un sistema d’informació quantificat i estandarditzat per a cada reunió dels consells 
de salut, és senzill de confeccionar i operatiu, i permet analitzar l’evolució dels con-
sells de salut i la seva comparativa amb els altres.

Avaluar el procés de participació amb rigor ens permet:

•  Identificar els aspectes que s’han de millorar, les febleses, en el procés.

•  Identificar les fortaleses del procés.

•  Reprogramar el procés de participació, si escau.

Un objectiu bàsic del procés d’avaluació és proporcionar una informació essencial als 
òrgans de direcció per conduir la dinàmica dels consells de salut del territori cap a una 
forma de participació deliberativa/relacional.

Cal disposar d’informació o d’un quadre de comandament quantificat i valoratiu, 
senzill de confecció i operatiu per a la seva orientació a la presa de decisions, que 

Moment 1

Constitució del grup

Coneixement mutu

Coneixement dels recursos

Moment 2

Inici de la construcció  
del coneixement col·lectiu

Reconeixement 

Moment 3

Propostes de millora

Sesions prèvies

Sesions constitutives

Primeres sessions

Sesions de treball temàtiques 
pactades

Sessions de treball parcialment 
conduïdes per les entitats

Sessions conjuntes  
del consell rector
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Any de constitució 2010Anteriors al 2009 2009

Vall d’Aran

Tarragonès

Alta  
Ribagorça

Baix Camp

Pallars Jussà - 
Pallars Sobirà

Lleida

Baix 
Penedès

Camp de 
Tarragona

Lleida

Alt Pirineu
i Aran

Catalunya
Central

Alt Camp - 
Conca de Barberà

Alt Urgell
Cerdanya

Berguedà

Ripollès
Garrotxa

Gironès - 
Pla de l’Estany - 
Selva InteriorBages-Solsonès

Osona

Anoia

Altebrat

Baix Ebre

Terres  
de l’Ebre

Girona

Montsià

Alt Empordà

Baix  
Empordà

Alt Maresme - 
Selva Marítima

Barcelona

Barcelona

Garraf

Alt Penedès

Barcelonès Nord - Baix Maresme

Barcelona

L’Hospitalet - el Prat de Llobregat
Baix Llobregat - 
Litoral

Baix Llobregat Centre - 
Fontsanta

Baix Llobregat - 
Nord

Baix Montseny
Vallès Oriental 
Central

Vallès  
Occidental  
Oest

Vallès  
Occidental  
Est

Baix
Vallès

Maresme Central
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92 assenyali per a cada reunió dels consells de salut el nivell de compliment de les dimen-
sions principals de l’esmentat model deliberatiu/relacional, on s’identifiquin els punts 
forts i febles del seu desplegament a cadascun dels territoris.

El quadre de comandament és una guia per aconseguir els objectius d’involucrar 
actors no específics i sectors de la ciutadania en temes de salut del territori. També és 
una guia per conèixer l’eficiència del desplegament dels consells de salut i la base per 
a la programació i per a l’enfortiment de les seves habilitats.

Cadascuna de les reunions d’un consell de salut consta com a mínim d’uns objectius 
explícits, d’un ordre del dia i una metodologia de treball per a la reunió que s’envien 
a la mateixa convocatòria.

Els resultats de cada reunió del consell es recullen en un quadre, que facilitarà la pon-
deració de les diferents variables i l’avaluació global de la sessió. 

El circuit per a l’emplenament i la ponderació del quadre és el següent:

•  Qui recopila informació: dinamitzador encarregat del funcionament del consell 
de salut en el territori.

•  Qui avalua el quadre: Direcció d’Ordenació Territorial i Participació Ciutadana —es 
tracta d’un nom que indica que l’avaluació ha de ser única per a tots els consells de sa-
lut i, per tant, vinculada al responsable de la coordinació dels diferents dinamitzadors.

•  Com extreu la informació: mitjançant un formulari preparat a l’efecte.

•  Com s’avalua: mitjançant el manual d’instruccions.

•  Quan s’avalua: després de cadascuna de les sessions del consell de salut.

Les dimensions o variables que es tenen en compte són les següents:

•  Temes tractats: es puntua més que els temes escollits per a cada reunió dels consells de 
salut siguin estratègics i que impliquin la ciutadania i els ajuntaments —i no només 
el Departament—, per exemple el consum de medicaments, la donació de sang, la 
prevenció de malalties, etc. Atès que la finalitat principal és involucrar les entitats i la 
població del territori en temes de salut, el tema escollit és molt important; hi ha temes, 
com per exemple els serveis d’emergències o les ambulàncies, que només afecten els 
serveis finançats amb fons públics, i d’altres, com la donació de sang, el bon ús dels 
medicaments o els hàbits preventius de malalties, que afecten el conjunt de la pobla-
ció. Cal puntuar més els temes que involucren més la ciutadania. Una altra variable és 
la complexitat temàtica; hi ha temes estratègics que es relacionen amb el desplegament 
dels serveis de salut a mitjà i llarg termini, la descentralització de serveis, l’ordenació 
de serveis sanitaris, etc.; i a l’altre extrem hi ha temes d’informació puntuals: horaris 
d’obertura de serveis, costos de serveis, queixes i suggeriments rebuts, etc.

•  Tipologia de participants: es puntua més quan hi ha més presència d’entitats ines-
pecífiques tant públiques com privades, és a dir, no directament relacionades amb 
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93l’assistència familiar, per exemple les associacions de veïns, els consells escolars, els 
ajuntaments, les ONG, les AMPA, etc.

•  Tipologia de la participació: es valora sobretot que es deliberi sobre un tema que 
comporti una futura col·laboració de la societat civil i els ajuntaments. Cal fugir de 
la consulta o queixa sobre serveis públics pròpia d’altres dimensions del model de 
relació amb la ciutadania. Les dues tipologies de participació que més es valoren són 
les dues següents:

—  Deliberativa. És necessàriament una informació prèvia, i es demana a les perso-
nes assistents que deliberin, és a dir, que manifestin les raons a favor o en contra 
de prendre una determinada decisió.

—  Acord amb la ciutadania. És una modalitat de la deliberativa on es demana una 
proposta d’acord per desenvolupar una acció on es produeixi una col·laboració 
entre els serveis públics d’assistència i l’acció de la ciutadania.

•  Metodologia de la reunió: es valora l’existència d’una metodologia i el seu compli-
ment per assegurar:

•  L’aportació de coneixements

•  El control i la transparència del procés participatiu

•  El reconeixement a la participació

•  L’existència d’un espai de relació i coneixement mutu.

El sistema ha de permetre identificar les fortaleses de la reunió i els aspectes que cal 
millorar, així com les recomanacions i orientacions per desenvolupar. 

D’altra banda, cal disposar de sèries temporals per tenir una avaluació continuada al 
llarg d’un determinat temps i una avaluació comparativa dels diferents consells de 
salut.





Capítol 6

Coordinació de proveïdors  
i continuïtat assistencial 
Col·laboradors: 
Francesc Brosa 
Lourdes Camp 
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La C
om

issió de C
oordinació d’Entitats Proveïdores i la continuïtat assistencial

A més del consell rector i del consell de salut, tal com ja s’ha apuntat anterior-
ment, cada GTS despesa d’una comissió de coordinació d’entitats proveïdores 
(CCEP). Es tracta d’un ens consultor i assessor del consell rector, en què 

participen els diferents proveïdors de serveis de salut d’un GTS determinat. Així, s’hi 
engloben les institucions i empreses, públiques o privades, proveïdores d’assistència 
sanitària, sociosanitària, de salut pública o farmàcies comunitàries, entre d’altres, i 
que hi són representades pels seus màxims responsables. 

L’objectiu d’aquest ens és millorar l’eficiència de la prestació de serveis, mitjançant 
la coordinació dels proveïdors, i la continuïtat en l’assistència sanitària. Per fer-ho, 
la CCEP assessora, amb caràcter consultiu i no vinculant, el CatSalut sobre la mi-
llor manera de dur a terme les diferents estratègies de salut del departament, partint 
dels recursos dels proveïdors, i de com organitzar els serveis en el territori. A més, la 
comissió ha de fer possible la realització del Pla estratègic del GTS que, finalment, 
ha d’aprovar el consell rector. En la trentena de GTS en què hi ha un sistema de fi-
nançament de base territorial i coresponsabilitat econòmica, la CCEP gestiona el risc 
a compartir entre els proveïdors amb contracte amb el CatSalut, així com els resultats.

El president del CCEP és el director executiu del GTS, i coordina les tasques de la 
comissió. Hi ha la possibilitat de crear subcomissions i grups de treball, per tractar 
temes específics. En aquest cas, les entitats proveïdores hi són representades pels seus 
professionals, no pas pels seus màxims representants. 

La implantació d’aquest nou ens coordinador no suposa un canvi del rol que tenia el 
proveïdor fins ara. En paraules del director de l’Àrea de Serveis i Qualitat del CatSa-
lut, Francesc Brosa, «el proveïdor continua sent un proveïdor de serveis. Però, a més, 
ara també té un paper assessor i consultiu del consell rector del GTS, a través del 
director executiu, que li permet participar en les decisions territorials que l’afecten 
directament». El que sí que canvia, però, és la dinàmica de treball d’aquests proveï-
dors. En aquest sentit, la directora operativa del Pla d’innovació d’atenció primària i 
salut comunitària del CatSalut, Lourdes Camp, assegura que hi ha hagut «un canvi 
de paradigma». Anteriorment a la implantació dels GTS, cada institució operava in-
dividualment sobre la base del contracte que havia signat amb el CatSalut i, en funció 
d’aquest, s’organitzava per cobrir els objectius marcats. «Amb el desplegament dels 
GTS i la constitució de la CCEP», apunta Camp, «els objectius territorials se sumen 
als individuals, amb la qual cosa els diferents proveïdors del GTS han de col·laborar, 
compartir i gestionar conjuntament els recursos del territori». 

El nou model de governança del sistema de salut que plantegen els GTS aporta una 
visió molt més territorial i obliga els proveïdors de cada zona a proveir els serveis 
en un context de treball en xarxa i d’integració, que n’ha de garantir la continuïtat 
assistencial, millorant l’accessibilitat i contribuint a l’eficiència i sostenibilitat del sis-
tema. D’aquesta manera, explica Lourdes Camp, desapareix la competència entre 
els proveïdors: «hem partit de la posició individualista que tenien fins ara, cap a una 
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98 necessitat d’entrendre’s amb el proveïdor del costat per aconseguir els objectius con-
tractuals. Així, hem canviat la competència entre les entitats per una situació en què la 
mateixa CCEP planteja l’opció més adequada per proveir millor un servei territorial». 
Tot això, asseguren els responsables, ha fet que les diferents entitats que no estaven 
avesades a compartir decisions i a col·laborar entre elles, s’hi hagin hagut d’habituar. 

El nou paper assessor i consultor que han adquirit les entitats proveïdores de cada 
territori suposa un benefici significatiu, tant per a elles mateixes com per al territori. 
Francesc Brosa defensa que la possibilitat que ara tenen d’opinar sobre les decisions 
que els afecten i d’assessorar el consell rector en representa el guany principal: «la 
capacitat de participar, influir i estar a prop de l’òrgan de govern del GTS, i poder, 
així, incidir en l’acció d’aquest govern ja és un gran benefici». En el mateix sentit, la 
doctora Camp destaca, entre les bondats del model, la transparència que suposa la 
necessitat de consensuar determinades decisions entre els proveïdors i que representa 
una «ajuda per a tothom». Aquesta transparència també afecta el mateix CatSalut, 
que canvia la seva relació contractual, prenent les decisions a partir d’un treball con-
junt amb la CCEP, que fins ara «es feia de manera més compartimentada». Uns canvis 
que Camp apunta que «ha proposat el mateix CatSalut». 

La coordinació dels diversos proveïdors que agrupa la Comissió en cada GTS faci-
lita la complementarietat dels serveis sanitaris, socials i de salut pública i n’evita la 
duplicació. D’aquesta manera, s’avança cap a una atenció integrada que potencia 
un ús més eficient dels recursos humans i materials relacionats amb aquests serveis. 
Aquest treball comú també afavoreix el manteniment de la continuïtat assistencial 
dels serveis pels usuaris de la zona. En paraules de Francesc Brosa, aquesta funció «no 
consta en el seu contracte, sinó que simplement es desprèn, de manera implícita, de 
la seva col·laboració amb el CatSalut, ja que» afegeix «tot el que faciliti l’establiment 
de diferents àmbits de participació facilita la funció assistencial». 

Per garantir aquesta continuïtat dels serveis de salut, els proveïdors disposen, entre 
altres sistemes, de la història clínica compartida de Catalunya. Aquest instrument 
permet als diferents centres assistencials (hospitalaris, d’atenció primària, etc.) com-
partir la informació mèdica informatitzada dels pacients, a la qual poden accedir els 
professionals sanitaris de manera immediata des dels seus respectius llocs de treball. 
Això facilita la seva feina diària i potencia una comunicació més fluïda, a la vegada 
que s’eviten desplaçaments innecessaris dels ciutadans. 

La història clínica compartida, apunta Brosa, és una eina que està a l’abast dels proveï-
dors, que tenen a les seves mans fer-ne l’ús que els pertoca. Segons el director de l’Àrea 
de Serveis i Qualitat del CatSalut, «el GTS pot prioritzar millor la coordinació però, 
a la pràctica, aquesta es vehicula per mitjà de cada contracte amb el CatSalut». En el 
mateix sentit, Lourdes Camp destaca la importància d’aquesta eina «imprescindible 
per al treball coordinat entre els diferents serveis assistencials per a la visibilitat de la 
informació clínica dels pacients i de la seva traçabilitat pel sistema». 
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La recepta electrònica és també un instrument clau per al manteniment i la millora 
del contínuum i la qualitat assistencials en els diferents GTS. Amb ella, els profes-
sionals mèdics i els farmacèutics poden accedir a la informació relacionada amb la 
prescripció farmacològica dels pacients, visualitzar-ne el pla terapèutic i poder fer un 
seguiment més acurat. L’ampliació, properament, d’aquesta eina a l’atenció especia-
litzada millorarà, encara més, la continuïtat de l’assistència. 

Entre els instruments de finançament de què disposa el CatSalut per a la contractació 
dels serveis de salut hi ha el conveni de finançament capitatiu o amb assignació en 
base poblacional. Amb aquest tipus de conveni, el CatSalut assigna als proveïdors 
d’un GTS una quantitat econòmica o càpita per a cada usuari. Així, el sistema afavo-
reix la gestió coordinada dels serveis sanitaris i la continuïtat assistencial del pacient, 
ja que les entitats proveïdores han de treballar en xarxa, creant aliances i col·laborant 
entre elles, per assolir la prestació integral de serveis en un territori i millorar-ne, així, 
la qualitat. 

En un futur proper, aquest model de finançament capitatiu quedarà modificat amb 
la creació del Pacte d’accés i resolució (PAR) entre el CatSalut i les entitats proveïdo-
res del GTS, que millorarà, encara més, la continuïtat assistencial entre els diferents 
serveis. La finalitat és treballar d’una manera integrada, per assolir els objectius co-
muns definits en el conveni territorial. S’hi definiran millor els criteris d’assignació de 
serveis a les diferents entitats proveïdores, seguint les premisses d’equitat, eficiència 
i qualitat, i en determinaran els incentius, en cas que n’hi hagi. Es tracta, segons Lo-
urdes Camp, de «l’evolució del model de pagament capitatiu, introduint elements de 
pacte entre institucions». Això, explica, «suposa la gestió compartida de serveis i pro-
cessos assistencials, en els quals els professionals i líders clínics dels centres tenen un 
paper rellevant en les decisions que es prenen en l’àmbit del GTS». Segons Francesc 
Brosa, «és un pas més en la relació contractual que té el CatSalut com a asseguradora 
amb els diferents proveïdors». 
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La gestió en àrees altament poblades
La ciutat de Barcelona pertany a la Regió Sanitària Barcelona (RSB), que agrupa 164 
municipis i 7 comarques, i s’estructura en 14 GTS amb el 68% de la població de Ca-
talunya. Aquestes grans dimensions i la complexitat que suposaria gestionar la Regió 
com un únic ens, ha portat el Departament a estructurar-la en tres àmbits, Barcelona 
Ciutat, Metropolitana Nord i Metropolitana Sud. 

L’Àmbit Nord de l’RSB és el territori més gran de Catalunya i comprèn el Barcelonès 
Nord, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. En total, dos milions 
d’habitants distribuïts en set GTS: Baix Montseny, Baix Vallès, Vallès Occidental Est, 
Vallès Occidental Oest, Vallès Oriental Sector Central, Maresme Central, i Barce-
lonès Nord i Baix Maresme. 

El primer GTS a desplegar-se va ser el del Baix Vallès, el novembre del 2006, amb 
Mollet com a ciutat central. Aquesta iniciativa va estar motivada, explica la gerent de 
l’Àmbit Metropolitana Nord, Carme Esteve, per la proactivitat de l’ajuntament del 
municipi en temes socials i de salut, especialment en immigració, i per la posada en 
marxa de l’Hospital de Mollet, que ha estat una font d’informació i de debat a les re-
unions dels consells rectors i de salut. Posteriorment, s’han constituït la resta de GTS 
amb l’ajuda de personal dinamitzador, en un procés complex a causa de la dimensió 
del territori. 

Els proveïdors de la zona han desenvolupat un paper cabdal en el desplegament del 
nou model, ja que s’han arrelat al territori i han iniciat un treball col·laboratiu. «For-
men un mateix tot», apunta Esteve, «si hi ha deficiències, es treballen i es transformen 
en aliances, no en competència».

La posada en marxa del nou model de governança del sistema de salut en aquesta àrea 
no partia de zero, ja que anteriorment s’havia forjat una relació de proximitat en el 
dia a dia entre la gerència i els diferents alcaldes de la zona. Per aquesta raó, explica 
Carme Esteve, va sorprendre el Departament que en aquesta àrea els ajuntaments no 
tinguessin pressa per accelerar el procés de constitució dels GTS, atès que ja dispo-
saven de contacte directe amb el govern de salut. 

Tot i la bona acollida del nou sistema de governança, la gerent admet que al principi 
hi havia un cert recel generalitzat sobre la inclusió dels ajuntaments en el govern de 
salut: «En un principi vaig pensar que això seria un problema, ja que no ens va quedar 
clar fins a quin punt intervindrien. Per exemple, no sabíem si decidirien temes de 
pressupostos. Finalment, cadascú s’ha situat en la seva parcel·la amb la seva compe-
tència clarament delimitada i els sistema ha marcat un abans i un després». 

Concretament, en els consells de salut d’aquesta zona, reunir tots els alcaldes i posar 
certs temes sobre la taula els ha permès veure què succeeix en el territori i entendre 
millor la postura del Departament o els problemes amb què aquest es pot trobar. 
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104 Aquesta complicitat permet que davant de qualsevol entrebanc es convoquin reunions 
entre afectats i proveïdors per tal de resoldre el problema de manera consensuada. 

Tot i que es tracta d’un model encara per consolidar, la gerent destaca, com a pri-
mers resultats en aquesta zona, la transparència i el fet de transmetre a la ciutadania 
mitjançant els seus representants un missatge únic des del Departament i el món 
local. També subratlla la nova dinàmica que han creat les entitats proveïdores. Per 
aconseguir-ho, ha estat clau la dedicació, l’ajuda mútua i la col·laboració de tots els 
implicats en el procés, del qual Esteve es mostra molt satisfeta i apunta que «ja no hi 
ha tornada enrere». 

Tot i així, Esteve admet que cal continuar treballant per tal de perfilar i millorar 
alguns aspectes, com la selecció de temes que es tracten en el consell rector. Esteve 
assegura que cal buscar assumptes que interessin els alcaldes i que els permetin aportar 
el seu parer per decidir i no tan sols per informar-se, atès que, d’aquesta informació, 
ja en poden disposar per altres vies, com feien anteriorment als GTS. Actualment, en 
la tria d’aquests temes hi col·laboren els alcaldes més implicats i proactius durant les 
reunions prèvies de dinamització dels consells rectors. D’altra banda, apunta Esteve, 
cal trobar elements que motivin les entitats ciutadanes a participar en els consells de 
salut. 

La resta de la RSB, l’Àmbit Metropolità Sud, té 1.300.000 habitants repartits en-
tre l’Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf. Aquestes 
comarques comprenen sis GTS molt diferents entre ells, tant pel que fa al nombre 
d’habitants com als recursos del territori o les característiques socials. Comprenen des 
de la ruralitat de l’Alt Penedès fins a una zona altament industrialitzada, com és el 
Baix Llobregat, que està dividida en tres GTS, Baix Llobregat Nord, Baix Llobregat 
Centre - Fontsanta i Baix Llobregat Litoral, passant per una zona mixta, amb àrea 
rural i urbana, com és el Garraf. D’altra banda, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de 
Llobregat s’han unit en un mateix GTS. 

El desplegament en aquesta zona va començar el 2006 amb la posada en marxa del 
GTS Garraf i va acabar el 2009, quan es va posar en marxa el de l’Alt Penedès. La 
gerent d’àmbit, Mònica Almiñana, assegura que alguns ens han estat especialment 
complicats de crear per l’alt nombre d’actors participants, amb 27 alcaldes en el cas de 
l’Alt Penedès, o per la complexitat del teixit industrial, amb molta xarxa associativa, 
com al Baix Llobregat Centre. 

Aquesta complexitat, però, ha tingut els seus fruits en els diferents consells rectors. 
Segons Almiñana, «és bo que els ajuntaments hi participin i sàpiguen tot el que fem 
des del Departament. Ens permet crear un entorn global on es poden solucionar 
problemes que afecten tot el territori i que d’una altra manera només comunicaves 
ajuntament per ajuntament». A la vegada, admet que hi ha una part de poder que ha 
de recaure, per força, sobre la Generalitat, que «és qui té criteri de salut». 
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Pel que fa a les comisions coordinadores d’entitats proveïdores, anteriorment ja es-
taven constituïdes organitzacions de proveïdors amb molta força en aquest territori, 
de manera que únicament ha calgut formalitzar-les, una actuació que ha tingut una 
bona acollida. 

Aquests canvis en la gestió dels temes de salut comporten beneficis, però també riscos, 
segons Almiñana, que explica que «el GTS pinta un altre dibuix i t’has d’atrevir a 
canviar-lo. Hi ha decisions que són complicades, però s’han de prendre». Hi ha, com 
dèiem, punts forts per a Almiñana, que opina que només pel fet de poder informar la 
població tres cops l’any, per mitjà dels seus representants, i de retre-li comptes, ja hi ha 
un guany per a tothom. «Ara», afegeix, «depèn del pes que es doni als GTS, perquè els 
alcaldes han de veure que en treuen un profit, per continuar apostant-hi. Cal madurar-
los i donar més marge de joc al món local, almenys en un entorn tan urbà o metropo-
lità com és aquest, on els alcaldes d’alguns municipis tenen molt pes per ells mateixos. 
El sistema ha de quallar i crec que trigarà una mica perquè no tenim experiència». 

El nou sistema també és bo, admet, perquè els polítics reaccionin i solucionin els 
veritables problemes. En aquest sentit, explica que «cada vegada pregunten més i de 
vegades et fan posar vermell per totes les coses que no funcionen. Això et fa buscar 
maneres de solucionar-ho». Una motivació, opina Almiñana, que, a la llarga, com-
portarà un canvi cultural profund. 

La gerent explica que encara és aviat per treure conclusions sobre el funcionament 
dels GTS a la part sud de Barcelona. Els resultats, opina, dependran de les peculiari-
tats dels territoris i «de la capacitat que tinguem d’engegar dinàmiques en què tothom 
se’n senti part». Cal encara aprendre a potenciar aquest instrument i, per fer-ho, la 
gerent aposta per potenciar, d’una banda, el paper dels alcaldes en els consells rectors, 
aportant-hi temes interessants per a tots, i de l’altra, la participació ciutadana en els 
consells de salut. Així mateix, Mònica Almiñana sosté que els proveïdors han de con-
tinuar avançant en la cultura de retre comptes al territori i compartir la informació. 

La història d’èxit de la Barcelona ciutat
Barcelona ciutat té en aquest tema, com en la majoria, una història pròpia. La capital 
de Catalunya atresora una tradició sanitària mil·lenària i de gran projecció. Per aques-
ta raó, ja des de molt abans de la gestació del nou sistema de governança del sistema 
de la salut per part del Departament, la capital ja disposava d’un òrgan amb fun-
cions similars a les que tenen avui els GTS: el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB). 
Aquest ens públic, constituït el 1988 per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona amb un 60% i un 40% de titularitat, respectivament, ha tingut des dels 
seus inicis la participació ciutadana com un dels seus eixos vertebradors. 

Aquest lideratge i la més que provada eficàcia del model van convertir la ciutat de Bar-
celona en un patró inspirador del nou sistema de governança de la salut a Catalunya. 
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106 Amb el desplegament dels GTS a partir del 2006, el CSB ha continuat funcionant 
com fins aleshores, tot i que ha adaptat alguns aspectes al nou model. 

Així, el decret de constitució estructura Barcelona com un únic GTS, la gestió del 
qual pertany al Consorci Sanitari de Barcelona, que disposa d’uns òrgans equivalents 
als dels nous organismes de govern. Així, la Junta General i la Comissió Permanent 
del CSB equivalen al consell rector del GTS, i la Corporació Sanitària de Barcelona 
iguala les funcions de la comissió coordinadora d’entitats proveïdores. Per la seva 
banda, el consell de salut, en el cas de Barcelona, es tradueix en el Consell de Salut 
del CSB i en deu consells de salut dels districtes. 

El paper pioner de Barcelona en la coresponsabilització del ciutadà en la presa de de-
cisions que afecten la seva salut s’explica per la capitalitat de la ciutat i la concentració 
d’una àmplia oferta sanitària, pública i privada, que no es dóna en cap altre municipi 
i que suporta molta més població que la que li pertocaria per territori. Per aquestes 
raons, la ciutat va veure necessària, molt abans que cap altre municipi, la col·laboració 
entre les dues entitats, la Generalitat i l’Ajuntament, a l’hora de gestionar la salut dels 
ciutadans. 

El consistori barceloní ja disposava d’una estructura potent en l’àmbit de la salut i 
gaudia d’una àmplia tradició de participació ciutadana. El gerent del CSB, Jaume 
Estany, explica que el consistori «va ajudar a posar l’arquitectura i la logística, i a 
seleccionar els interlocutors, partint dels reglaments municipals». En aquest sentit, la 
delegada de Salut de l’Ajuntament, Isabel Ribas, apunta que el paper del consistori va 
ser clau «a l’hora de dotar la ciutadania de veu activa en el plantejament i la resolució 
de les necessitats de la ciutat».

El GTS Barcelona Ciutat consta, doncs, d’un únic ajuntament, la qual cosa, segons 
Isabel Ribas, crea unes dinàmiques diferents, ja que «d’entrada, una relació bilate-
ral sempre és més fàcil que una relació multilateral. D’un altre costat, quan hi ha 
posicions enfrontades també és més difícil resoldre i arribar a un consens». Aquesta 
situació, però, no es dóna habitualment. 

A la ciutat de Barcelona les expectatives a l’hora de posar en marxa el sistema de 
governança eren les que més tard hi hauria a la resta de Catalunya. Com explica Es-
tany, «les nostres expectatives eren obrir fòrums de participació i col·laboració, i retre 
comptes a la ciutadania». 

El Consell de Salut del CSB es va crear el 1988, amb la constitució del Consorci i 
l’aprovació dels seus estatuts. D’altra banda, el Mapa de consells de salut dels deu 
districtes de la ciutat es va completar entre els anys 2001 i 2009. Aquests últims són 
òrgans consultius de participació ciutadana en l’àmbit de la salut i tenen una com-
posició molt àmplia. La seva constitució es va iniciar amb l’aprovació de les Normes 
reguladores de funcionament dels districtes i de les Normes reguladores de participa-
ció ciutadana. Tanmateix, el seu desplegament ha estat molt esglaonat. Els primers 
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consells de salut, a Horta-Guinardó i Nou Barris, van partir d’experiències prèvies 
en l’àmbit de la participació ciutadana en la salut, i es van crear durant el 2002. La 
resta han estat els de Ciutat Vella, el gener del 2005; l’Eixample, l’abril del 2006; 
Sant Martí, el maig del 2006; les Corts, el juny del 2006; Sant Andreu, el setembre 
del 2006; Sarrià - Sant Gervasi, el novembre del 2008; Sants-Montjuïc, el juny del 
2008, i el més recent, el de Gràcia, constituït el juny del 2009. Aquesta separació en 
el temps respon a la complexitat que suposa crear òrgans de participació ciutadana, 
tal com explica Estany, «el que és més difícil en participació no és constituir, sinó ali-
mentar i fer que sigui un organisme viu. Estem parlant de districtes molt grans, amb 
una població superior a la de moltes ciutats catalanes i que costen molt de moure i 
avançar». 

Tot i que els temes tractats en els consells de cada districte són diferents, com ho 
són les característiques de cadascun dels òrgans, a tots ells es presenta anualment 
l’Informe de salut de la ciutat, amb la versió adaptada a cada districte.

Pel que fa als proveïdors, les grans dimensions de la Corporació Sanitària de Barcelona 
van obligar el Consorci a dividir-la en comitès d’atenció integral de salut (CAIS), un 
per a cada tema: salut mental, urgències, transport sanitari i epidemiologia. Aquests 
comitès s’han constituït en quatre blocs, que pivoten sobre els quatre grans hospitals 
de la ciutat, que són l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital Clínic, l’Hospital del Mar i 
l’Hospital de Sant Pau, i tenen el malalt com a eix vertebrador. Són les àrees integrals 
de salut (AIS), que disposen d’una comissió permanent i comitès operatius. 

Tot i que el Mapa de consells de salut dels districtes s’ha completat recentment (juny 
del 2009), la ciutat de Barcelona ja té resultats provats en la governança del sistema de 
salut. El cogovern entre el Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de 
Barcelona ha comportat que, com explica Jaume Estany, «a la ciutat hi hagi una única 
veu en l’àmbit de la salut, que està orientada cap als ciutadans i els malalts, i que tots 
caminem per un mateix camí». 

Tanmateix, hi ha encara reptes per endavant. Segons Estany, de cara al futur cal 
«impulsar polítiques intersectorials amb els serveis socials, per tal de crear mesures 
conjuntes entre aquest àmbit i el de la salut, i reforçar la integració de l’assistència 
sanitària i la salut pública». Aposta, a més, per «seguir reforçant les polítiques de 
proximitat als 73 barris de Barcelona i treballar per la descentralització». D’aquesta 
manera, assegura, s’aconseguirà un factor de retorn superior per part de la societat 
civil en els consells de salut. 

Per a Isabel Ribas, el desafiament consisteix a integrar el Consell de Ciutat, del CSB, 
i els dels districtes, de l’Ajuntament. Cal, a més, segons la delegada de Salut del 
consistori barceloní, ampliar la composició del Consorci, obrint-lo als consells de 
salut dels districtes i a les entitats de la ciutat, ja que, apunta, «Barcelona té una xarxa 
d’associacions molt rica, i aquestes han d’estar en el Consell de Salut de la ciutat. És 
l’oportunitat de plantejar-nos com volem que sigui la participació en els consells de 
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108 salut en la Barcelona actual i de treballar per aconseguir el consens polític i social». 
Ribas també destaca la necessitat que la societat civil organitzada i involucrada en els 
consells prioritzi els interessos col·lectius als particulars, igual que el mateix consisto-
ri: «cal que l’Ajuntament faci aquest esforç, que és un esforç, d’aixecar-se per sobre de 
la seva visió de ciutat i tenir una visió conjunta de tots els municipis. El poder local 
hi té mol a dir i és bo que el consistori en sigui conscient». Compartir, segons Ribas, 
suposa acordar uns mínims i evita treballar en direccions diferents, i per fer-ho, cal 
«construir col·lectivament» i que tots els municipis implicats vegin que aquest esforç 
és rendible, «encara que només sigui que la població viu millor, que ja és molt».

Tot i el temps que fa que es va posar en marxa, explica Ribas, aquest és un procés in-
complet, «que comença però no acaba». L’evolució constant de la societat, sotmesa a 
infinitat d’influències, i la complexitat que va adquirint, modifica les característiques 
de la població, així com les seves demandes, cosa que suposa haver d’anar adaptant 
el sistema. 

L’entusiasme i la implicació ciutadana són vitals per a la continuïtat d’aquest model. 
L’objectiu per a Ribas és continuar avançant «sense cremar-se» i donar a tota la so-
cietat civil organitzada l’oportunitat de participar, per mitjà de la responsabilitat, i 
també les eines que ho han de facilitar. 

Aquesta «història d’èxit», com coincideixen a qualificar Ribas i Estany, s’ha exportat 
a la resta de Catalunya d’una manera similar, mitjançant el desplegament dels GTS. 
I aquest èxit es deu, segons la delegada de salut de l’Ajuntament, al fet que «aquest 
model obeeix al missatge que demana la ciutadania, a qui no importa qui solucioni 
els seus problemes, simplement vol que es resolguin». 

La proximitat de l’Alt Pirineu
La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran consta de quatre GTS, que són l’Alta Ribagor-
ça, l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars. Engloba, a més, el cas particular de la Vall 
d’Aran, que ja disposava d’un marc de governança en l’àmbit de la salut anterior a la 
creació dels GTS, el Servici Aranès dera Salut. Aquest fòrum de participació i repre-
sentació disposa del Consell de Direcció i el Consell Aranès de Salut, que equivalen 
al consell rector i al consell de salut dels GTS, tot i que amb unes regles lleugerament 
diferents, ja que en aquest sistema hi participen entitats ciutadanes, sindicats i grups 
de l’oposició, entre d’altres, però no els alcaldes dels municipis. 

El territori que comprèn aquesta regió sanitària, amb 74 municipis, està habitat per 
unes 70.000 persones i disposa de més de 100 punts d’atenció mèdica, entre CAP i 
consultoris. Aquesta baixa població, la seva dispersió i l’absència de grans urbs han fet 
que, en algunes ocasions, la constitució dels òrgans dels GTS hagi estat difícil. 

Abans del desplegament del nou model de governança, el món local i el Departament 
de Salut ja gaudien d’una relació molt estreta en aquesta zona. Segons el gerent de la 
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Regió, Victorià Peralta, la gestió amb els alcaldes ja era de proximitat i complicitat, 
així com amb la població: «Si hi ha alguna cosa propera a la ciutadania és la salut. 
Al Pirineu, on no arriba el carter, arriba el metge». Així, doncs, amb la implantació 
dels GTS només ha calgut estructurar aquesta relació i donar-li la forma jurídica 
de consells rectors, als quals també s’han afegit els consells comarcals, que, per les 
característiques de la zona, assumeixen molts dels serveis que els petits municipis no 
poden oferir. 

La veritable dificultat en aquesta àrea ha estat, com dèiem, crear consells de salut en 
territoris poc poblats com el de l’Alta Ribagorça, amb només 5.000 ciutadans i escàs 
teixit social. D’aquesta manera, explica Peralta, «és difícil trobar-hi entitats repre-
sentatives amb pes del teixit local, perquè n’hi ha molt poc. Hi ha estructures molt 
extenses com Creu Roja o el Banc de Sang i Teixits, però que potser allà no hi són». 
En casos com aquest, el Consell de Salut s’acaba estructurant amb membres de les 
associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA), de dones i de gent gran, presents 
en la majoria de territoris. 

Pel que fa als proveïdors, l’Alt Pirineu disposa d’un espectre molt reduït, fet que, 
segons el gerent, suposa més avantatges que inconvenients: «Tenim només l’ICS, les 
farmàcies, el transport sanitari, els taxistes, algun professional de salut mental que 
puja alguns dies a la setmana de l’Hospital Santa Maria de Lleida, i poc més. Això fa 
que hi hagi menys tensions econòmiques i que es prioritzi l’assistència a la competèn-
cia. Els nostres consells són molt equilibrats perquè ja està tot el peix venut».

Durant el desplegament del nou model de governança, el paper dels alcaldes i pre-
sidents de consells comarcals, molt implicats també en el programa, ha estat de 
col·laboració i expectació alhora. En un teixit social tan rural i amb tants municipis 
petits, sovint, apunta Peralta, «és difícil entendre el cogovern» i fàcil confondre’l amb 
la reivindicació individual, i més tractant-se d’una zona que «històricament ha tingut 
un paper victimista». 

Segons el gerent, la informació que s’ofereix als representants locals per mitjà dels 
GTS els ajuda a valorar el que tenen i a fer-los entendre què els ofereix el Depar-
tament de Salut: «els hem hagut d’explicar l’equilibri entre equitat i qualitat, tan 
important en els serveis sanitaris, i per què no podem ubicar determinats serveis a 
tots els territoris. O per què no podem sumar més professionals sanitaris en una 
zona on la ràtio de metges per habitant ja triplica, gairebé, la mitjana de Catalunya. 
Amb les xifres sobre la taula, ho han entès i han vist les nostres argumentacions més 
raonables». 

Els ha sorprès especialment, explica Peralta, la tasca que fa l’Agència de Protecció 
de la Salut, que els és molt propera: «Ara veuen que les aigües que beuen passen uns 
controls, que a l’escorxador un veterinari testa la carn que en surt o que els establi-
ments d’hostaleria del poble segueixen controls de qualitat. Tot això ha creat una 
visió positiva de l’Agència, que fins fa poc era una gran desconeguda, i l’han deixat de 
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110 veure com a agent fiscalitzador. Ha millorat la seva autoestima, perquè ara se senten 
orgullosos de la qualitat dels seus serveis». 

Entre els reptes per al bon cogovern en el sistema de salut, a la zona hi ha, segons el 
gerent, el d’aconseguir que els representants del món local tinguin una visió global i 
superin la posició individualista que sovint impera. Cal, en definitiva, «consolidar el 
nou sistema, que les iniciatives es canalitzin per aquests fòrums i que totes les expec-
tatives passin per aquí. Hem de ser la “gota malaia”». 

Lleida: un únic GTS
La Regió Sanitària Lleida té una peculiaritat única a tot Catalunya, ja que està com-
posta per un únic GTS amb un únic nucli poblacional gran, que és la ciutat de Lleida. 
Això fa que, amb uns 365.000 habitants, el GTS Lleida tingui una gran dispersió de 
recursos d’atenció primària pel territori, amb un total de 185 consultoris locals, que 
donen assistència a una població amb uns índex d’envelliment i immigració superiors 
als de la mitjana de Catalunya. A més, disposa únicament de dos hospitals ubicats a 
la capital. 

La coincidència dels límits del GTS amb els de la regió sanitària respon a la concen-
tració de la majoria de serveis sanitaris a la capital lleidatana, com les urgències de 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que donen cobertura a totes les comar-
ques. Aquest agrupament, segons el gerent de la Regió, Sebastià Barranco, «feia difícil 
la divisió territorial en més d’un GTS». Aquesta coincidència ha fet que a Lleida no 
s’hagi notat de manera especial el canvi que ha suposat la implantació del nou mo-
del, ja que, com apunta Barranco «la descentralització ja la vam notar amb la divisió 
del territori en regions sanitàries, de manera que ara el canvi ha estat més suau per a 
nosaltres».

El GTS Lleida està format per un consell rector, una comissió coordinadora 
d’entitats proveïdores i sis consells de salut, un per comarca, que són els del Segrià, 
les Garrigues, la Segarra, la Noguera, l’Urgell i el Pla d’Urgell, tots ells constituïts 
durant l’any 2009. A més, aquest GTS disposa d’una comissió de professionals, 
representada de manera paritària per metges i infermers escollits per votació a les 
juntes clíniques, que aporten el criteri sanitari professional hospitalari, socionsatari 
i de l’atenció primària. 

En total els consells de salut disposen de més d’un centenar d’entitats implicades i 
en cadascun d’ells està present l’alcalde de la capital de la comarca i el president del 
consell comarcal. Tanmateix, la relació entre el Departament i el món local ja era 
molt propera abans de la implantació del nou sistema de governança. Entre d’altres 
aspectes, la Regió té signats convenis de salut pública amb tots aquells ajuntaments 
que no disposen de recursos humans destinats a salut, que són la majoria, i és el ma-
teix Departament qui actua en aquest àmbit, per delegació del municipi. 
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En aquesta zona, els proveïdors són escassos. Els majoritaris són l’ICS i Gestió de 
Serveis Sanitaris (GSS) i la resta, com mútues d’accidents de treball o empreses de 
transport sanitari, estan contractats per a temes més concrets. Aquesta poca varietat 
té, segons el gerent, més aspectes bons que dolents. Un d’ells, per exemple, és la ràpi-
da implantació de sistemes com la història clínica compartida, ja que la seva posada 
en marxa només dependrà de dos proveïdors en tot el territori. 

El GTS Lleida, un dels més avançats en el desplegament, té diversos reptes per en-
davant. Segons Sebastià Barranco, cal incentivar, encara més, la participació del món 
local i aconseguir que en els diferents consells hi hagi un diàleg i una resposta per part 
dels municipis. El gerent explica que «si només comuniquem des del Departament i 
ells no agafen la batuta, és complicat que arribem on volem arribar». Falta, doncs, que 
es produeixi un incentiu de participació de baix a dalt i una generació d’informació 
per part del món local: «encara no tenen el paper assumit, són més oients que parti-
cipants, i és important que entenguin que tenen la possibilitat de coresponsabilitzar-
se». I ho han de fer, insisteix, perquè ells disposen de les «dades toves», més pròximes 
al ciutadà. Hi ha temes menors, tot i que molt importants, en els quals la seva parti-
cipació és cabdal. Barranco cita com a exemple la reorganització dels serveis en època 
d’estiu o l’adaptació dels horaris dels professionals a les necessitats del territori. 

En definitiva, i tal com coincideixen a assenyalar la majoria dels responsables dels 
GTS, Barranco considera que per tal que el nou model evolucioni i es consolidi, 
cal que el món local prengui consciència del seu paper, perquè «el poder te l’has de 
creure». 

La fortalesa dels proveïdors gironins
La Regió Sanitària Girona té uns 800.000 habitants i disposa de sis GTS, que són Alt 
Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior, Ripo-
llès, i Alt Maresme i Selva Marítima. Aquest últim territori es va adscriure a la Regió 
el juliol de l’any 2009. En el cas del GTS Gironès, Pla de l’Estany i Selva Interior, 
aquest disposa de tres consells de salut, ja que les tres comarques tenen realitats molt 
diferents. 

Cadascun d’aquests GTS pivota sobre un hospital comarcal. Precisament, la diversi-
tat de proveïdors de serveis de salut i la capil·laritat d’aquests hospitals en el territori 
són un dels punts forts del terreny gironí. La gerent de la Regió, Marta Pedrerol, as-
segura que això crea una estructura robusta que permet moltes experiències de treball 
en xarxa, que són, a la vegada, difícils de gestionar: «Hem de vigilar constantment que 
aquesta fortalesa no es transformi en una debilitat, perquè això dificulta la referència 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona. Com que hi ha molts hospitals en un territori 
petit, la seva massa crítica és més pobra que la d’altres centres de referència, i això cal 
vigilar-ho». 
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112 Per aquesta raó, Pedrerol aposta pel nou sistema de govern de la salut, que ha 
d’aconseguir la coordinació entre els diferents proveïdors i que aquests «no lluitin 
com a regnes de taifes i de manera individualitzada». Confia que, amb el progressiu 
desplegament de les comissions coordinadores d’entitats proveïdores, es crearà «un 
fòrum local per tractar tots els temes que ens ajudin a assegurar el contínuum assis-
tencial o programes d’acció proactius sobre col·lectius vulnerables en temes de salut, 
entre molts d’altres». Anteriorment, els proveïdors estaven organitzats en grups, tot i 
que amb un funcionament i una estructura totalment diferent de les dels GTS. 

Respecte al consell de salut, Pedrerol defensa que no es tracta d’una nova estructura 
que se sumi al sistema de la descentralització de la gestió, sinó d’apropar la societat 
al govern de la salut mitjançant la seva participació. Aquesta proximitat aporta un 
coneixement al Departament que, segons Pedrerol, pot arribar a «prioritzar la planifi-
cació dels recursos que solucionaran els problemes o mancances reals d’un territori es-
pecífic». I això és bàsic en un territori on hi ha municipis de menys de 500 habitants, 
«que comporten una gran capil·laritat, també, d’ambulatoris locals». 

L’intercanvi d’informació necessari entre el GTS i el món local està, però, encara pen-
dent. Marta Pedrerol admet que encara és aviat, que el sistema ha de madurar: «En 
participació ciutadana estem verds. Però si som capaços de gestionar-la bé i si li sabem 
donar al consell de salut el valor que li pertoca, possiblement sabrem canviar la nostra 
cultura de la queixa, que tenim molt interioritzada, per l’aportació i la proposta. Hi 
ha molts camins per explorar». 

El gran repte, per a Pedrerol, és que els municipis que estan representats en els GTS 
tinguin una visió territorial i que prenguin decisions que beneficiïn més enllà del seu 
propi ajuntament, per mitjà del «consens i l’equilibri». La gerent assegura que hi ha el 
perill que la participació i la responsabilitat de coneixement es confonguin, en aquest 
nou model, amb la reivindicació individual. 

Tot i que considera el desplegament dels GTS un procés molt feixuc per la dificultat 
dels tràmits jurídicoadministratius que comporta, Pedrerol confia que la implantació 
dels GTS servirà perquè tots els agents implicats (societat civil, proveïdors, professio-
nals i polítics) incorporin, en la seva mesura, la seva responsabilitat en la gestió del 
sistema de salut, i es pugui afirmar que realment hi ha cogovern. 

Les diferents visions a la Catalunya Central
La Catalunya Central és una regió sanitària relativament nova, que es va crear en pre-
visió de la distribució territorial que fixarà la futura Llei de vegueries. Aquesta regió 
té uns 520.000 habitants i està formada per cinc comarques, que s’agrupen en quatre 
GTS i que són l’Anoia, el Berguedà, Osona, i el Bages-Solsonès, que disposa, aquest 
últim, de dos consells de salut diferents. 
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El fet que es tracti d’una regió nova fa que tingui avantatges i inconvenients respecte 
de la resta. El gerent, Antoni Iruela, assenyala com a punt fort la manca de vicis, però 
lamenta la falta de tradició en la gestió. A més, admet que hi ha diferents dinàmiques 
i visions en el si de la Regió, que es tradueixen en un debat polític latent. Mentre el 
Bages, el Berguedà i el Solsonès tendeixen a la centralitat, Osona i l’Anoia s’inclinen 
més cap a Barcelona i tenen menys implicació en la Catalunya Central. 

Aquesta regió disposa del primer GTS, junt amb el de la Garrotxa, que es va cons-
tituir a Catalunya, que és el d’Osona. Aquest GTS va veure la llum el setembre del 
2006. Això, segons Iruela, aporta a la Regió un cert grau d’expertesa en el camp de la 
governança, ja que aquest organisme té unes dinàmiques instaurades que «permetran 
repetir allò més bo a l’hora de crear d’altres GTS i obviar allò menys positiu». De 
manera oposada, també té un dels últims governs territorials de salut constituïts, el 
de l’Anoia. 

Des de la Regió, en un principi, es temia que no es transmetés correctament el model 
de governança al món local i que no es copsés la importància que té per al Departa-
ment. Finalment, la implicació del món local en el desplegament del model per mitjà 
dels seus alcaldes ha estat molt alta en aquests GTS. Iruela destaca, en aquest sentit, 
la visió àmplia de la majoria de batlles dels municipis més petits, «de qui tendim a 
pensar que només miren pel seu interès i que no es posaran en la pell del GTS, però 
no és així». 

En aquesta Regió, la participació ciutadana en el camp de la salut i els serveis socials 
disposa d’experiències prèvies, com són els consells de salut de les diferents ciutats, 
taules sobre immigració, dones o violència, entre d’altres. Tot això, assegura Iruela, fa 
que el mecanisme de creació i posada en marxa dels consells de salut sigui més àgil i 
doni fruits més ràpidament. 

La incorporació de l’opinió dels professionals és un altre repte del nou model, as-
segura Iruela. El gerent afirma que era necessària la plena implicació de les entitats 
proveïdores i els seus professionals, ja que fins abans dels GTS, les polítiques eren 
gerencials i faltava la visió professional: «Sense el valor que ells aporten, el model no 
funcionaria. Des del Departament podem fer fantàstics plans directors, però sense la 
complicitat dels professionals no arribaran a les polítiques ciutadanes». 

La viabilitat del model, per Iruela, està en la coherència dels que el gestionen: «Si 
tractem temes rellevants en el consell rector, el món local participarà. Si no som 
capaços de prendre junts les decisions rellevants en aquestes reunions, l’interés dels 
representants municipals podria esvair-se. Cal ser molt clars en els plantejaments a 
l’hora de decidir». Així doncs, l’elecció de la informació que es dóna en el consell 
rector és cabdal. 

El responsable de salut a la Catalunya Central afirma que el procés de desplegament 
del nou sistema ha marcat un abans i un després en la gestió del sistema sanitari: «Mai 
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114 no s’havien vertebrat els nivells de participació de tots els estaments en un model 
únic. Ara ja no hi ha retorn, només hem d’esperar que, amb el temps, es consolidi el 
model i s’impregni de la proximitat que li dóna raó de ser». I, a aquest efecte, destaca 
com a peça clau l’elaboració del Pla estratègic plurianual (PEP). 

La costa i l’interior de Tarragona
La Regió Sanitària Tarragona està formada per comarques d’interior i comarques cos-
taneres (Costa Daurada), cosa que implica unes certes diferències a l’hora de prestar 
els serveis sanitaris en aquests últims territoris, que durant els mesos d’estiu aug-
menten la seva població en uns 250.000 habitants que se sumen als 600.000 que els 
habiten. Amb la constitució dels GTS en aquesta regió s’hi han creat els consorcis de 
l’Alt Camp i la Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès i el Tarragonès. En 
total, disposen de sis dispositius hospitalaris. 

Aquesta idiosincràsia del territori va comportar diferències en el desplegament dels 
diferents òrgans dels GTS. El gerent de la Regió, Joaquim Pellejà, explica que els GTS 
rurals són més participatius que els que inclouen municipis amb molt de turisme, on 
els temes de salut «els semblen més llunyans». Tanmateix, explica Pellejà, va ser a la 
costa on es va despertar un interès més elevat en l’àmbit de la salut pública. Pellejà 
ho atribueix al fet que «molta gent hi té un interès especial, o bé perquè té un negoci 
i ha de seguir els controls de qualitat, o bé perquè vol conèixer els serveis que rep».

El paper dels ajuntaments en aquest desplegament del sistema, ha estat, de moment, 
poc actiu: «Els falta rodatge en aquest tema, tot i que estan molt satisfets de tenir veu 
i vot en temes de salut al territori». La impossibilitat d’encabir tots els municipis en 
els diferents consells rectors ha fet que en alguns d’ells s’hagi optat per la representa-
tivitat per mitjà dels consells comarcals i per la capçalera de l’ABS de la qual forma 
part aquell municipi. 

Pel que fa als consells de salut, la participació de les entitats ciutadanes ha cobert les 
expectatives del Departament. Pellejà destaca un cert interès per conèixer millor el 
funcionament del sistema i el suggeriment de canvis i millores en alguns temes. És 
el cas del Programa Salut i Escola: «Tot i que actualment té uns bons resultats, les 
entitats locals ens han fet plantejar-nos el format del programa, que es va dissenyar 
fa uns cinc anys i que ara potser cal modificar. Les noves tecnologies i l’accés que 
hi tenen els adolescents potser fa que haguem d’utilitzar uns altres instruments per 
arribar fins a ells». 

A la zona de Tarragona hi havia ja una certa tradició de reunions de les entitats pro-
veïdores, que es desenvolupaven seguint el sistema de la regió sanitària. Tanmateix, 
el nou format dels GTS ofereix, segons el responsable de la Regió, la possibilitat de 
treballar en la proximitat amb dades més descentralitzades i properes al territori, i 
amb un volum més gran d’informació compartida. 
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Pellejà assegura que el temps i els recursos que s’han invertit per posar en marxa aquest 
nou sistema de govern compartit han de servir, passats uns mesos, per consolidar el 
valor afegit de la proximitat. «Hem d’aconseguir que les entitats locals es convencin 
que el GTS els brinda l’oportunitat de millorar temes d’organització, funcionament i 
prestació de serveis al seu territori, que d’una altra manera seria més difícil». Aquesta 
implicació, espera Pellejà, farà que les expectatives dels representants ciutadans i les 
seves reclamacions sobre els serveis sanitaris que volen rebre siguin més realistes. La 
mateixa implicació espera de part dels participants en els consells de salut, per tal 
que es pugui donar, d’aquesta manera, contingut, funcionalitat i continuïtat a aquest 
òrgan. 

Dels proveïdors, el responsable de salut n’espera «que confirmin la seva interpretació 
del GTS amb l’adaptació de les seves organitzacions al nou model de govern, per tal 
d’orientar-los al ciutadà». Cal també que treballin per competir en qualitat i, sobre-
tot, per garantir i millorar la continuïtat assistèncial. 

Terres de l’Ebre, la peculiaritat del territori
El Montsià, amb Amposta com a nucli poblacional més gran, va ser el primer GTS 
constituït de la regió (va néixer el desembre del 2007), mentre que els consorcis de 
l’Altebrat i del Baix Ebre es desenvolupen dos anys més tard. 

Aquesta regió sanitària, que comprèn les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ri-
bera d’Ebre i la Terra Alta, té una població d’uns 200.000 habitants, amb un alt índex 
d’envelliment i immigració. Part d’aquesta població viu en petits municipis o nuclis 
aïllats i sovint s’ha de desplaçar a hospitals de referència fora del territori. 

Un cop completats, els GTS d’aquesta regió disposaran, a més dels consells rectors i 
de salut, i de la comissió coordinadora d’entitat proveïdores, d’un consell de profes-
sionals. Aquest òrgan ja havia funcionat anteriorment seguint les directrius de la regió 
sanitària, però ara cal adaptar-lo al nou model, cosa que permetrà refermar la relació 
entre aquests professionals i les entitats proveïdores. 

El gerent, Ismael Roldan, preveu que en el cas de l’Altebrat es puguin donar situacions 
de certa complexitat a causa de l’alt nombre de municipis i per la inclusió en aquest 
consorci de part del Priorat (ABS Falset), que pertany a la Regió Sanitària Tarragona. 

Dels consells rectors celebrats fins ara Roldán n’extreu una valoració molt positiva, 
amb la màxima participació dels implicats. Entre els temes tractats, el gerent destaca 
que preocupa «l’adequada dotació de recursos humans, per tal que sigui equitativa 
a la d’altres regions, i la necessitat de nous recursos o equipaments sanitaris a la 
zona». La futura construcció de l’Hospital Terres de l’Ebre, que encara es troba en 
fase de projecte, podria perfilar-se, en el futur, com a tema de debat en els diferents 
consells. 
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116 El gerent també explica que, paral·lelament i des d’abans de la creació dels GTS, la 
Regió manté relació amb entitats ciutadanes, com associacions de malalts, amb qui té 
un contacte permanent, o amb associacions de veïns o ONG. «Som una regió molt 
pròxima a la ciutadania», assegura. 

De tot el procés que queda per endavant, Roldán espera aproximar-se, encara més, a 
la ciutadania: «Necessitem que la societat ens assessori en la presa de decisions, perquè 
ells coneixen la realitat del territori millor que ningú. Per tant, ells són qui millor ens 
pot ajudar a resoldre els problemes que puguin sorgir». 

La implicació del món local 
L’Administració local és una pota fonamental d’aquest nou sistema de governança 
de la salut. Per aquesta raó, per a l’elaboració i desplegament dels GTS, el Departa-
ment ha establert convenis de col·laboració amb les dues entitats més representatives 
del municipalisme a Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). Aquests organismes asses-
soren, per mitjà de diferents comissions de treball, els ens locals en tant que membres 
dels diferents GTS. 

Els responsables d’aquestes entitats asseguren que el plantejament del sistema de go-
vernança que estableixen els GTS es va rebre com una gran oportunitat en el món 
local. El president de la Comissió de Salut de l’ACM, Manel Ferré, assegura que es 
van crear expectatives interessants, ja que «la proximitat amb el territori converteix 
el món local en un observatori privilegiat de les necessitats sanitàries de la població, 
sobretot de l’atenció primària». Des de l’altra entitat municipalista, la presidenta de la 
Comissió de Salut, Glòria Matas, destaca la motivació que ha suposat per a les entitats 
municipals treballar amb el Departament en l’àmbit de la salut pública, de la qual els 
ajuntaments són autoritat sanitària en un 50%. 

Ferré admet que els consells rectors celebrats fins ara a tot Catalunya, que són encara 
escassos en alguns territoris, han servit als ajuntaments per disposar, per primer cop, 
d’informació sanitària territorialitzada. Tanmateix, també admet que des de l’ACM 
s’esperava la possibilitat d’una implicació més directa dels ens locals en el Consell 
Rector. En aquest sentit, explica, «es van generar expectatives en la governança dels 
equipaments sanitaris i ens ho vam creure. Ara és quan s’ha de permetre al món local 
prendre decisions de manera conjunta o correm el perill que els representants perdin 
interès. Cal, també, guanyar regularitat en les reunions». Apunta, a més, que cal se-
guir dotant el GTS de contingut. 

I aquesta dotació s’aconsegueix en gran mesura amb el Pla estratègic plurianual (PEP) 
de cada GTS, que fixa els objectius que s’han d’assolir en un territori en l’àmbit de la 
salut, els serveis i les infrastructures. En la seva elaboració col·laboren el Consell de 
Salut i la Comissió Coordinadora d’Entitats Proveïdores. Aquesta carta de navegació 
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dels GTS fixa les necessitats globals i permetrà als municipis assimilar, segons Ferré, 
que «els GTS no són un instrument per reivindicar infrastructures de territori, sinó 
per arribar a un consens per a la política sanitària del territori». 

La dificultat sorgida amb la representativitat del món local a l’hora de crear alguns 
consells rectors fa que, en un futur, explica Ferré, potser calgui buscar altres sistemes 
de participació municipal. Proposa com a eina bàsica el consell d’alcaldes, on també 
hi són presents els consells comarcals, per tal que aquests siguin els determinants de 
la representativitat comarcal al consell rector. 

Al món local, però, hi ha municipis de dimensions molt diferents, des dels que 
tenen pocs habitants fins als que en tenen centenars de milers i, lògicament, la seva 
capacitat per participar en els GTS és o serà diferent. La desigualtat, però, no està 
en la mida de la població, sinó en la seva disponibilitat, o no, d’infraestructura 
sanitària pròpia. Així, Manel Ferré destaca que els que en disposen «tenen més 
experiència en la gestió, estan més implicats i tenen més temps per treballar-hi». 
Respecte a aquells que no en tenen a la seva disposició, com explica Glòria Matas, 
la seva relació amb el Departament mitjançant els GTS és molt «profitosa» perquè 
aquests, els equips de protecció de la salut en concret, «cobreixen molts temes a 
què els municipis més petits no arriben». Amb tot això, assegura, hi ha municipis 
més proactius que d’altres.

Els aspectes sanitaris que més interessen els municipis són l’estat de la situació sani-
tària del territori, els equipaments i el seu funcionament, les llistes d’espera o la salut 
pública. 

Des del municipalisme es considera una fita necessària l’apropament, sota el paraigües 
del GTS, dels àmbits de la salut i els serveis socials, per mitjà de més contacte entre el 
Departament de Salut i el Departament d’Acció Social i Ciutadania. Això farà, com 
explica Ferré, «que es complementin i s’aprofitin recursos». L’aprovació de la futura 
llei de salut pública obligarà, també, a plantejar-se com s’assimila en els GTS. 

D’altra banda, per aconseguir consolidar el nou sistema, cal que els alcaldes deleguin 
en els regidors de salut i de serveis socials. Segons Glòria Matas, la cogovernança és 
una qüestió de temps: «Per decidir has d’estar informat prèviament, amb la qual cosa 
hi has hagut de dedicar temps. Això, en els municipis petits, que no disposen de 
serveis sanitaris propis, només es pot aconseguir si els alcaldes deleguen en els respon-
sables de salut de cada municipi, que, en principi, hi podran dedicar més temps». Un 
acte, diu Matas, al qual els polítics municipals no estan acostumats. 

Per a la responsable de salut de la FMC, queda encara molt camí per recórrer: «Ha 
estat una de les primeres experiències d’aquest tipus; crec que encara no és ben bé 
cogovernança i haurà de passar temps fins que ho sigui. De moment s’ha apropat els 
municipis al sistema català de la salut, que ja és molt, tenint en compte que els ajun-
taments porten molts temes diferents. El següent pas ha de ser nostre, ja que si ens 
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118 convertim en uns assentidors de tot el que es planteja al consell rector i no aportem o 
discutim, això ja no és problema del Departament, és nostre. I ens ho hem de creure».

En definitiva, el món local defensa el model representatiu que suposa el GTS i reafir-
ma la seva intensa col·laboració i participació en la consolidació d’aquests organismes. 
Tanmateix, destaca la necessitat imperiosa de dotar-se de més pes decisori en els òr-
gans de govern, per poder, així, garantir la continuïtat del sistema. 
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pública. Diplomat en anàlisi i comptabilitat aplicada, i direcció hospitalària 
i funció gerencial de les administracions públiques per ESADE. Màster en 
direcció d’institucions sanitàries. Ha ocupat diversos càrrecs al Govern de 
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l’actualitat és director d’Ordenació Territorial i Participació Ciutadana del 
CatSalut.

•  Jordi Arenas i Vilà. Metge especialista en pediatria. Postgrau en mètodes es-
tadístics en ciències de la salut per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Pediatre hospitalari i d’atenció primària de l’Institut d’Assistència Sanitària 
de Girona (IAS). Actualment presta els seus serveis a Ordenació Territorial i 
Participació Ciutadana del CatSalut.
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l’Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social. Diplomada en desenvolupa-
ment directiu per ESADE. És tècnic del Servei Català de la Salut. Actualment 
presta els seus serveis dins el Programa de coordinació del desenvolupament 
de les professions sanitàries.

•  Victòria Teixidó i Sánchez. Llicenciada en medicina i cirurgia per la Uni-
versitat de Barcelona. Màster en economia de la salut i gestió sanitària per la 
Universitat de Barcelona, diplomada en gestió hospitalària per ESADE i Post-
grau en direcció d’organitzacions i sistemes d’informació per la Universitat 
Pompeu Fabra. Actualment és tècnic responsable del seguiment dels projectes 
estratègics i quadres de comandament de la Secretaria Tècnica del CatSalut.

•  Josep Maria Pascual i Esteve. És economista i sociòleg, director d’estratègies 
de qualitat urbana i coordinador del Moviment Internacional pel Desenvolu-
pament de la Governança Democràtica Territorial AERYC (Amèrica-Europa 
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122 de Regions i Ciutats). És especialista en planificació estratègica urbana i regio-
nal, i en gestió relacional de polítiques públiques. La seva experiència abraça 
més d’un centenar de ciutats i regions a Europa i Amèrica Llatina, i és autor 
de diferents llibres sobre la matèria.

•  Júlia Pascual i Guiteras. Psicòloga. Especialista en coaching, resolució de con-
flictes i habilitats comunicacionals. És tècnica d’estratègies de qualitat urbana 
en l’àrea de processos de participació ciutadana i lideratge social.

Col·laboracions
•  Mònica Almiñana i Rique. Metge especialista en medicina familiar i comuni-

tària. Ha desenvolupat diferents càrrecs en l’Administració pública: com a di-
rectora d’un centre d’atenció primària (CAP Larrad) i com a cap del Gabinet 
de la Consellera, al Departament de Benestar i Família. Actualment és gerent 
de l’Àmbit Territorial Barcelona Sud de la Regió Sanitària Barcelona.

•  Sebastià Barranco i Tomás. Metge i funcionari del cos tècnic de salut públi-
ca. Treballa als Serveis Territorials del Departament de Salut a Lleida, on ha 
exercit diferents càrrecs. Durant diferents legislatures va ser elegit regidor de 
l’Ajuntament, conseller comarcal del Segrià i membre de la junta del Col·legi 
Oficial de Metges de Lleida. Actualment és director dels Serveis Territorials i 
gerent de la Regió Sanitària Lleida. 

•  Francesc Brosa i Llinares. Metge especialista en medicina preventiva i sa-
lut pública. Màster en economia de la salut per les universitats de Barcelo-
na i Pompeu Fabra. Diplomat en gestió hospitalària per l’Escola Superior 
d’Administració i Direcció d’Empreses (ESADE). Actualment és director de 
l’Àrea de Serveis i Qualitat del CatSalut.

•  Lourdes Camp i Casals. Metge especialista en medicina familiar i comuni-
tària. Màster en gestió hospitalària per l’Escola d’Alta Direcció i Administra-
ció (EADA). Ha desenvolupat diferents càrrecs al Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, així com ha estat directora de l’EAP de la Garriga i 
gerent de l’Hospital de Sant Bernabé de Berga. Ha estat directora del Progra-
ma per a la implantació i el desenvolupament dels governs territorials de salut. 
Actualment és directora operativa del Pla d’innovació d’atenció primària i 
salut comunitària.

•  Jaume Estany i Ricart. Metge especialista en medicina preventiva i salut pública. 
Especialista en medicina del treball. Diplomat en gestió hospitalària per ESA-
DE i diplomat en sanitat. Ha desenvolupat diferents càrrecs en l’Administració 
autonòmica i local. Actualment és gerent del Consorci Sanitari de Barcelona, 
coordinador de la Corporació Sanitària de Barcelona i vicepresident primer del 
Consell d’Administració del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
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Director assistencial i metge d’atenció primària de salut de l’ABS Centelles. 
Actualment és gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut.

•  Glòria Matas i Montmany. Diplomada en treball social. Ha desenvolupat tas-
ques com a treballadora social a l’Equip Especialitzat d’Atenció a la Infància 
i Adolescència del districte de Sants-Montjuïc i a l’Àrea Bàsica de Serveis So-
cials del barri del Raval al districte de Ciutat Vella de Barcelona. Actualment 
és alcaldessa de Torrelles de Llobregat, vicepresidenta de l’Entitat Metropoli-
tana de Medi Ambient i presidenta de la Comissió de Salut de la Federació de 
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•  Marta Pedrerol i Mas. Llicenciada en medicina i cirurgia per la Universitat 
de Barcelona. Màster d’especialització en gestió i metodologia de la qualitat 
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biotecnologia alimentària. Actualment és directora territorial de Salut i gerent 
de la Regió Sanitària Girona.

•  Joaquim Pellejà i Pellejà. Metge especialista en medicina familiar i comuni-
tària. Màster en bioestadística i epidemiologia a la Universitat Pierre et Marie 
Curie de París. Diplomat en sanitat. Diplomat en gestió de la qualitat en 
atenció primària de salut, Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya. 
Ha estat director de l’EAP Valls Urbà, de l’EAP Alt Camp Est i de l’EAP Alt 
Camp Oest. President de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 
(ACEBA), actualment és director territorial de Salut i gerent de la Regió Sa-
nitària Camp de Tarragona.

•  Victorià Peralta i Biosca. Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona. Màster en gestió sanitària per la Universitat de València. 
Ha desenvolupat diversos càrrecs a l’Insalud i ha dirigit hospitals de Balears, Ara-
gó i Catalunya. En la actualitat és gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran. 
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124 •  Isabel Ribas i Seix. Doctora en biologia i genetista. Actualment és delegada de 
Salut de l’Ajuntament de Barcelona, vicepresidenta de la Comissió Permanent 
del Consorci Sanitari de Barcelona i presidenta de l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona.

•  Ismael Roldan i Bermejo. Metge especialista en medicina intensiva. Ha desen-
volupat la seva tasca professional al Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital 
de Tortosa Verge de la Cinta, on ha ocupat els càrrecs de coordinador del 
Servei d’Urgències, cap del Servei de Medicina Intensiva i de director mèdic 
del mateix hospital. Actualment és director territorial de Salut i gerent de la 
Regió Sanitària Terres de l’Ebre.
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