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PROPOSTES EMPRESARIALS SECTOR SALUT I SOCIAL 
ELECCIONS GENERALS ABRIL 2019 

 
 Consolidació dels sistemes nacionals de salut i socials que garanteixen la cobertura 
pública universal i l’equitat en l’accessibilitat dels serveis fent front als reptes de la 
sostenibilitat del sistema, i per tant no generant expectatives no finançables, 
apostant per un catàleg de prestacions cost-efectives, per a la gestió 
professionalitzada, per a l’avaluació i pel retiment de comptes en termes de resultats. 
 

  Situar el sector de salut i social com a sector estratègic d’un nou model d’economia 
productiva d’un país que vol ser referent de progrés econòmic i social: 

 
 Aprovar un escenari pressupostari que permeti situar la despesa pública 

sanitària i social sobre el PIB a la mitjana dels països més avançats de la OCDE 
 

 Promoure marcs normatius i fiscals que promoguin la gestió eficient i no tensin 
la situació econòmica i financera del sector en detriment de la sostenibilitat del 
sistema. Exemple: compensació econòmica a les institucions sanitàries i socials 
pel sobrecost en concepte d’IVA no deduïble i de l’augment de cotització a la 
Seguretat Social. 
 

 Promoure la societat del coneixement (recerca, innovació i formació) en el sector 
de salut i social comptant amb tots els agents (administració, universitats, 
organitzacions sanitàries, societats científiques i sector empresarial) que 
qualifiqui la cooperació publicoprivada i que impulsi la recerca i innovació 
optimitzant tots els recursos disponibles en base a una agenda orientada per les 
polítiques públiques sanitàries i socials, i amb avaluació oberta de resultats. 
 

 Fomentar un clúster empresarial d’indústries i empreses de serveis, del sector 
biomèdic, de salut i social que aposti per la recerca i la innovació, la captació de 
talent i la internacionalització, i situar-lo com clúster d’interès públic a l’hora 
d’impulsar i incentivar polítiques industrials i empresarials de país. 

 
 Promoure marcs normatius de concertació i contractació inclusius que, d’acord amb 
els principis de les directives europees, no discriminin per titularitats sinó per 
l’acompliment de requeriments de qualitat i de responsabilitat social objectivables,  
i que en el marc d’unes polítiques públiques i un model d’avaluació i retiment de 
comptes, s’orientin a resultats i permetin aportar valor a la prestació dels serveis 
públics. 
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 Afavorir, mitjançant el marc normatiu i els models de governança dels sistemes 
públics de salut,  l’autonomia de gestió i la gestió professionalitzada - independent 
de les estructures polítiques- i l’orientació a resultats de les entitats proveïdores de 
serveis sanitaris i socials, com a garantia del bon ús dels recursos públics i l’aportació 
dels contribuents. 

 
  Promoure la integració efectiva, i administrativa, dels serveis d’atenció a les 
persones, sanitaris i socials prioritzant les polítiques de prevenció i de promoció de 
la salut i de l’autonomia de la persona, i els serveis d’atenció domiciliària, fent 
compatible la innovació i la incorporació de la transformació digital amb la millora de 
l’accessibilitat i l’escolta a la persona i a les seves famílies, respectant la diversitat i 
promovent la corresponsabilitat i atenent a les desigualtats econòmiques i socials. 

 
 Desplegar un pla holístic, que impliqui el conjunt de les polítiques del govern, per 
donar resposta  a l’impacte de les societats longeves, posant especial èmfasi en el 
model d’atenció a la gent gran. 

 
 Avançar-nos en la planificació i en l’adequació de les professions sanitàries als nous 
entorns i desplegar alhora polítiques de reconeixement professional (retributives i 
de condicions laborals, estabilitat, carrera professional, formació..), especialment en 
l’àmbit social, garantint escenaris de concertació que garanteixin l’equiparació de 
condicions laborals dels professionals que treballen dins les xarxes de serveis de 
cobertura pública. 
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