
 
 
 
 
 
 
Il·ltre. Sr. Rafael Ribó i Massó 
Síndic de Greuges de Catalunya 
Pg. Lluís Companys, 7 
08003 Barcelona 
 

Benvolgut senyor, 

 

CCOO de Catalunya, i en el seu nom Joan Carles Gallego Herrera, Secretari 
General i Carmen Navarro Soberbio, Secretària General de la Federació de 
Sanitat, vol posar en coneixement del Síndic de Greuges de Catalunya que 
el Govern de la Generalitat de Catalunya pretén, de forma més o menys 
encoberta iniciar un procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut 
amb la creació del Consorci Sistema Integral de Salut a Lleida (SIS LLEIDA).  
 
Amb data 25 de febrer de 2014 es produïa l'Acord de Govern que 
encomanava “al Servei Català de la Salut a incoar els procediments 
corresponents per unificar sota la titularitat d’un únic ens jurídic, de 
naturalesa pública, tots els dispositius assistencials gestionats per les 
entitats proveïdores del sector públic vinculades al departament de Salut en 
l’àmbit de la Regió Sanitària Lleida, amb la corresponent integració dels 
seus mitjans materials i personals en l’ens resultant”.   
 
La proposta final per donar compliment a l’esmentat Acord ha estat la 
creació d’un Consorci en el qual es proposa que hi participin 4 entitats: el 
propi Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, l’Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (participat majoritàriament pel mateix Institut 
Català de la Salut i per la Universitat de Lleida) i la pròpia Universitat de 
Lleida. 
 

És pel fins aquí exposat que volem posar en el seu coneixement els 
següents aspectes: 
 

- El Departament de Salut crea entitats que, en teoria, tenen  funcions 
diferenciades. Així i segons la interpretació d’aquells que parlen de 
la “separació de funcions” que marca la LOSC, el Servei Català de la 
Salut es finançador i l’Institut Català de la Salut proveïdor, però es 
consorcien entre ells per passar a ser proveïdors i a més s’afegeix 
l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida el qual, a la vegada, és 
participat pels mateixos ens amb qui es consorcia. 



- En l’Acord de Govern en cap moment s’anomena directament  la 
Universitat de Lleida. Entenem que una universitat no té entre les 
seves funcions la de gestionar centres sanitaris, com no ho fa amb 
presons o escoles, per posar diversos exemples. Considerem que 
l’únic motiu  que s’hagi incorporat és perquè al tractar-se d’una 
administració diferent, permet constituir un Consorci, donat que la 
participació d’administracions diferents és un dels requisits de 
constitució. El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut i 
Gestió de Serveis Sanitaris (empresa pública sanitària que actualment 
gestiona l’Hospital de Santa Maria de Lleida, el Comarcal del Pallars a 
Tremp i diversos centres d’atenció primària, sociosanitària, 
rehabilitació, centres d’atenció a les addiccions i de salut mental, i 
que amb la proposta actual desapareix) formen part de la mateixa 
Administració.  

- En la documentació aportada als òrgans de govern dels possibles ens 
consorciats durant la fase d’aprovació del projecte d’estatuts, s’ha 
pres la decisió sense que s'hagi aportat ni la memòria econòmica 
(per conèixer quin serà el cost real o possible sobrecost) ni l’informe 
jurídic (per intentar entendre tot aquest embolic administratiu). 
Aquests documents son preceptius abans de la constitució d’un 
consorci. 

- En la proposta d’Estatuts del nou Consorci, aprovada pels òrgans de 
govern del Servei Català de la Salut, de l’Institut Català de la Salut i 
del Institut de Recerca Biomèdica de Lleidai, el punt 1.2 obre la porta 
a la possible entrada de capital privat en el nou ens, al temps que 
l’article 3.2 estableix la possibilitat que el Consorci realitzi les seves 
activitats mitjançant convenis de col·laboració. Malgrat ser aquest un 

supòsit contemplat per situacions concretes i excepcionals quan no 
es pugui prestar un servei directament, podria donar-se el cas que en 
comptes d’encarregar els serveis als mitjans propis, s’encarreguin, 
mitjançant aquesta fórmula, a tercers privats.  

Per altra banda, volem denunciar el fet que la referència als òrgans 
de participació (article 21) només sigui la d’un Consell Clínic 
Consultiu i no es contempli ni la participació de representants dels 
usuaris ni de la ciutadania. 

  
És per tot l'exposat anteriorment que, des de CCOO de Catalunya, 
considerem que l’única intenció real que hi ha darrera la creació d’aquest 
Consorci Sistema Integral de Salut a Lleida és la d’iniciar, de forma més o 
menys encoberta, un procés de fragmentació de l’Institut Català de la Salut 
que després s'estendrà a la resta dels territoris, fent desaparèixer l’ICS com 
a empresa i derivar el seu pressupost a altres empreses, que no sempre 
seran públiques. 



Només així s’entén que el Govern, després de crear diverses empreses 
públiques, instituts i entitats per fer funcions diverses, que al seu torn en 
creen d’altres, fa que tots aquests ens diversos formin un Consorci. Un 
embolic que no té cap justificació i que només serveix per justificar la 
creació de nous ens amb els corresponents Consells d’Administració i 
Òrgans de Direcció, que fan més gran i ineficient l’estructura administrativa 
del país. 

Tenint en compte  que, de totes les entitats que formaran el Consorci de 
Lleida, l’única que per la seva naturalesa es dedica a la gestió sanitària és 
l’Institut Català de la Salut, des de CCOO de Catalunya tenim el 
convenciment que qui millor i de manera unificada pot gestionar la sanitat 
pública a Lleida és l’empresa pública, que ja en gestiona la major part (més 
del 70%) i que ho fa amb uns excel·lents resultats en salut i en eficiència 

econòmica. 
 
Per tot això, CCOO de Catalunya demana al Síndic de Greuges de Catalunya 
que investigui aquesta denúncia i reclami al Govern de la Generalitat que 
paralitzi la creació del Consorci Sistema Integral de Salut a Lleida i 
mantingui la gestió sanitària pública a Lleida en mans de l’Institut Català de 
la Salut. 
 
Cordialment, 

 

 

 

JOAN CARLES GALLEGO HERRERA CARMEN NAVARRO SOBERBIO 

Secretari General Secretària General  

CCOO de Catalunya 

 

Federació Sanitat de CCOO de 
Catalunya 

             

Barcelona, 21 de novembre de 2014 

 
 
                                                           
i En el moment de presentar aquesta denúncia resta pendent l’aprovació dels Estatuts del Consorci de 
Lleida per part de la Universitat de Lleida, que ha creat un grup de treball ad hoc per prendre una 
decisió. 


