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Sessió 24 de la CS

La sessió de la Comissió de Salut (CS) s’obre a les deu del matí i sis minuts. Presideix 
Alba Vergés i Bosch, acompanyada del vicepresident, Martín Eusebio Barra López, i de la 
secretària, Montserrat Vilella Cuadrada. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Montserrat Candini i Puig, Magda 
Casamitjana i Aguilà, Anna Caula i Paretas, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Llach i Grande, 
Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver i Maria Rosell i Medall, pel G. P. de Junts pel Sí; David 
Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; Assumpta 
Escarp Gibert, Raúl Moreno Montaña i David Pérez Ibáñez, pel G. P. Socialista; Àngels Mar-
tínez Castells, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra i Marisa Xandri 
Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Joan Garriga Quadres i Eulàlia Reguant i Cura, 
pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jau-
me Padrós i Selma, acompanyat del vicesecretari, Josep Maria Benet i Martí.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial 

de Metges de Barcelona, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la precarietat i la 
inestabilitat laboral dels metges (tram. 356-00377/11). Montserrat Candini i Puig, juntament 
amb cinc altres diputats portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones transgènere 
(tram. 250-00691/11). Montserrat Candini i Puig, juntament amb quatre altres diputats porta-
veus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut, i Alba Vergés i Bosch, del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text presentat: BOPC 268, 22).

3. Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòrtica 
per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut (tram. 250-00528/11). 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 184, 45; esmenes: BOPC 216, 30).

4. Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de vida de 
les persones celíaques (tram. 250-00537/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 197, 13; 
esmenes: BOPC 238, 12).

5. Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca (tram. 250-
00643/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 252, 26; esmenes: BOPC 289, 15).

6. Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn a 
Sitges (tram. 250-00541/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 197, 18; esmenes: BOPC 
238, 12).

7. Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona (tram. 250-
00551/11). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 201, 45; esmenes: BOPC 238, 13).

La presidenta

Comencem la Comissió de Salut d’avui, 30 de març, a les deu del dematí aquí, al Par-
lament de Catalunya.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Padrós i Selma, president 
del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, perquè informi sobre la 
precarietat i la inestabilitat laboral dels metges

356-00377/11

El primer punt de l’ordre del dia és la sol·licitud de compareixença del senyor Jaume 
Padrós i Selma, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, davant de la Co-
missió de Salut.
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Com que és, la sol·licitud, presentada per tots els grups, demanaria si es pot aprovar 
per assentiment. (Pausa.) Sí.

Per tant, d’acord amb l’article 54.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, pro-
poso l’ampliació de l’ordre del dia per substanciar la compareixença, doncs, en aquest 
mateix moment.

I, si no hi ha cap inconvenient, per assentiment també donem per aprovada l’amplia-
ció de l’ordre del dia. (Pausa.)

Compareixença de Jaume Padrós i Selma, president del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona, per a informar sobre la precarietat i la 
inestabilitat laboral dels metges

357-00438/11

Doncs, podem començar amb la compareixença del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona. I, en primer lloc, voldria saludar el seu president, el senyor Jaume Padrós, i 
donar-li la benvinguda a aquesta Comissió de Salut, i al vicesecretari del Col·legi Ofi-
cial de Metges de Barcelona, el senyor doctor Josep Maria Benet i Martí, que l’acom-
panya també en aquesta taula. I a totes les persones que també han vingut a escoltar 
aquesta compareixença la Comissió de Salut els voldria donar la benvinguda.

Sense més, doncs, comencem amb la compareixença del senyor Jaume Padrós per 
un temps de trenta minuts. Entenc que comença vostè. Sí? (Pausa.) Doncs, té la paraula 
el senyor Jaume Padrós.

Jaume Padrós i Selma (president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona)

Moltíssimes gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, vull agrair..., 
per mi és un gran honor, i per la institució que represento, poder comparèixer davant de 
la seu de la institució que representa el país. I vull agrair específicament a tots els grups 
parlamentaris la sol·licitud de la meva compareixença davant d’aquesta comissió parla-
mentària per informar sobre la situació de precarietat que afecta molts metges i metges-
ses del nostre país, i que nosaltres volem posar com un dels reptes més importants; no 
vull dir que sigui el més important, però sí que és una de les amenaces més importants 
que té el nostre sistema sanitari, ja que aquesta situació pot posar en risc la qualitat 
assistencial si deixem que la situació es cronifiqui.

Al juny de l’any passat el Col·legi de Metges de Barcelona va presentar l’informe..., 
que a vostès em sembla que els hi vaig fer arribar. L’informe es titulava «La precarie-
tat laboral del col·lectiu mèdic. Realitats i propostes», on vam recollir totes les dades de 
què disposàvem al col·legi per oferir una visió el més detallada possible sobre l’empitjo-
rament de les condicions laborals dels professionals de la medicina en els darrers anys, 
tant al sector públic com al privat.

Des del servei d’ocupació del col·legi ja feia temps que constatàvem, tant per les con-
dicions reflectides a les ofertes laborals rebudes com pel feedback que teníem amb els 
col·legiats directament, que la situació de precarietat entre el col·lectiu mèdic es consoli-
dava cada cop més, i, no cal dir-ho, coincidint encara molt més amb l’adveniment de la 
crisi econòmica.

L’informe, basat en enquestes fetes als col·legiats i en informacions recopilades pel 
nostre servei d’ocupació, que l’any passat va gestionar més d’un miler d’ofertes laborals, 
va analitzar la precarietat des dels diferents paràmetres per tal de conèixer, primer, el 
grau de temporalitat en la contractació, la durada dels contractes temporals, les males 
pràctiques contractuals més freqüents, les retribucions dels metges i la pèrdua salarial 
dels últims anys, la manca de control que els professionals tenen sobre la pròpia feina i 
la percepció d’inseguretat i de manca de perspectives de millora.

Una de les principals dades que vam extreure d’aquest estudi és que un de cada tres 
metges treballa en condicions d’inestabilitat, és a dir, sense contracte indefinit. Aquest 
percentatge arriba a la meitat entre els professionals menors de quaranta-cinc anys. 
També haig de dir que més del 15 per cent d’aquests metges menors de quaranta-cinc 
anys estan amb sous igual o per sota de 1.500 euros el mes.

Després m’hi referiré, ja amb precisió, a les conclusions i, si m’ho permeten, humil-
ment, amb les peticions que des de la corporació volem fer-los arribar. Però, si m’ho 
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permet, senyora presidenta, a continuació el doctor Benet, vicesecretari del col·legi, que 
és qui ha coordinat tot el treball d’equip del col·legi, els hi presentarà les principals da-
des de l’informe, que ja els hi vam fer arribar, i que algunes dades hem afegit de noves 
per actualitzar-lo amb relació a l’informe de l’any passat i que en alguns àmbits hem po-
gut actualitzar.

La presidenta

Molt bé; gràcies, doctor Padrós. Doncs, li cedeixo la paraula al doctor Josep Maria 
Benet.

Josep Maria Benet i Martí (vicesecretari del Col·legi Oficial de Metges  
de Barcelona)

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, agrair una vegada més 
l’oportunitat que aquí tinc d’exposar la problemàtica que afecta els meus col·legues, la 
problemàtica de tots els metges.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Abans de començar amb les conclusions de l’informe sobre la precarietat laboral, us 
volia ensenyar la piràmide demogràfica del Col·legi de Metges de Barcelona, perquè de 
moltes conclusions que surten dels estudis es deuen una mica..., expliquen..., per expli-
car l’estructura de la piràmide, que no sembla una piràmide, ja ho veiem, per cert.

Què ens trobem? Que des de l’any 2016 per primera vegada tenim més metgesses 
que metges al Col·legi de Metges de Barcelona; ja hi ha un canvi. Veieu aquí que la 
mitjana d’edat de les metgesses és de quaranta-cinc anys; la dels metges, de cinquan-
ta-quatre. Això vol dir que les metgesses són, bàsicament, més joves que els metges. Si 
mirem la part alta de la piràmide l’edat mitjana és els cinquanta anys, si agafem metges 
i metgesses. En la part alta, si mirem dels cinquanta anys en amunt aquí trobem el 70 
per cent dels metges homes, i dels cinquanta anys en avall el 30 per cent només. I això 
passa a l’inrevés quan mirem les metgesses: en la part de baix hi tenim el 70 per cent si 
mirem les menors de cinquanta anys, i les majors de cinquanta anys només representen 
el 31 per cent. Un cop vist això, ens situem.

Us voldria dir també que el nostre col·legi té uns 32.000 col·legiats. A tot Catalunya 
n’hi ha uns 40.000. Jo he parlat amb els presidents de les altres tres corporacions –de 
Lleida, de Tarragona i Girona–, i, encara que amb nombres més petits de col·legiats 
–que bàsicament Tarragona en té uns 3.000, Girona sobre uns 2.800 i Lleida sobre uns 
1.800–, la seva estructura demogràfica dels col·legiats és la mateixa. Vaja, que això és 
extrapolable al que passa al país, no?, ja ho hem dit. A Barcelona tenim el 85 per cent 
dels col·legiats; el 15 per cent restant estan repartits entre Tarragona, Lleida i Girona.

Hem utilitzat per a aquesta presentació les dades dels estudis de la nostra corpora-
ció. El primer, sobre les necessitats socials i familiars dels col·legiats del col·legi. Això..., 
s’agafa una mostra de 28.000 col·legiats, perquè s’agafen els que estan en edat laboral 
activa, i es treu..., l’univers seria de 28.000, i la mostra seria d’uns vuit-cents, que és re-
presentativa, eh?

L’altre estudi és la inserció laboral dels metges que acaben la residència. És una en-
questa que fem des de l’any 2006 als 750-800 metges que acaben cada any el període de 
formació MIR, i se n’agafa una mostra d’uns 250, que fa que sigui representativa.

I l’altre estudi són les noves altes col·legials, que s’agafa tota la població, que són els 
metges que es col·legien però que no fan l’especialitat MIR, que són uns tres-cents cada any.

Quina és la situació de tots els metges en global avui? Quant a la relació contractual 
que tenen amb les seves empreses, aquí ho veiem, la totalitat està posada aquí. En verd 
és el funcionari o estatutari; en color gris, un 40 per cent, el contracte laboral indefinit; 
en color marró, el contracte temporal; en negre, l’autònom sense assalariats, i aquí dalt, 
que no surt el nombre, tindríem els metges que són empresaris, que són metges que con-
tracten metges. Això val a dir que és un 2 per cent; vol dir que el 98 per cent de la nostra 
professió és assalariada.

D’aquí, només destacar que el contracte temporal, si mirem el global, està sobre el 
25 per cent, i quan mirem el sistema públic dependent de la Generalitat –no el concer-
tat–, això s’agreuja, arribem fins a un 37 per cent.
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L’altra dada que crida l’atenció és que en els menors de quaranta-cinc anys s’agreuja 
més el problema i arribem quasi al 48. I, quan ho mirem per sexes, veiem que les met-
gesses estan més sotmeses a contracte temporal, però no és, com ha de ser, que a les 
metgesses se’ls hi faci un contracte diferent dels metges, sinó perquè a la piràmide que 
us he ensenyat abans, si mirem la població més jove de quaranta anys, són bàsicament 
metgesses. Per això surt representat aquí. Quedi clar que el contracte és el mateix per a 
un metge que per a una metgessa al sector públic i al sector privat, eh?

Quant a la durada dels contractes, aquí ho teniu posat en el total: de menys d’un any 
seria, si mirem el total dels col·legiats en edat laboral, al voltant d’un 30 per cent; d’un 
a dos anys, un 28 per cent; de dos anys o més, un 11, i aquest d’aquí, que és el contracte 
laboral de durada no especificada, jo sobreentenc –i així ho hem fet a la conclusió– que 
són els contractes laborals indefinits. Molts metges, quan els hi parles de contracte, et 
sorprens perquè no saben ni el contracte que tenen. Et podria dir que sí que ho saben 
els que els contracten cada setmana o cada mes, perquè, vulguin o no vulguin, han de 
passar per gerència a signar, però en els que: «Ai, no sé quin contracte tinc», sol ser un 
contracte laboral indefinit, perquè el van signar una vegada i probablement no signaran 
mai més ja.

Quan ho mirem per grups, veiem que en el sistema públic dependent de la Genera-
litat és un 30 per cent el contracte de menys d’un any, i quan ho mirem per grups d’edat 
veiem que també, com dèiem abans, no?, els menors de quaranta-cinc anys ho pateixen 
més. I quan ho mirem per sexes, com he dit abans, per un efecte demogràfic que en la 
piràmide les metgesses són més joves, doncs, també ho tenen amb un 31 per cent, 4 
punts més que els metges, que els homes.

Quant a metges no especialistes –que us he dit abans l’estudi aquell dels metges que 
es col·legien però no per fer el MIR–, veiem que en les darreres dades del 2016 hi ha un 
repunt important del contracte laboral temporal. Si estàvem a un 41 per cent, ha pujat a 
un 55 per cent; això són 14 punts més. També podem veure aquí que el laboral indefinit, 
que seria el que desitjaríem la majoria, està estable; d’un 27 ha passat a un 27,3. Veiem 
que han baixat les substitucions, però aquestes substitucions no expliquen l’augment del 
contracte laboral temporal, perquè les substitucions han baixat 8 punts; en canvi, el la-
boral temporal n’ha pujat 14, en tenim un 6. Això extrapolant que les substitucions s’ha-
gin convertit en temporals, però que moltes vegades les substitucions han deixat d’exis-
tir –ras i curt– i no s’han convertit en contracte temporal.

Ara passem a l’altre tema, que són les retribucions. Aquí les tenim en global. La 
pèrdua del poder adquisitiu, menys un 10 per cent en el 34 per cent dels casos; en la 
majoria, d’un 11 a un 20 per cent, i amb un 27 per cent, més del 20 per cent. Això si 
ho mirem... Crida l’atenció que si ho mires en els grups d’edat, els més grans són: que 
de quaranta-cinc a seixanta-quatre anys han perdut més poder adquisitiu. Això bàsica-
ment es deu al fet que els més grans tenen un tipus de contracte més estable, interinitat 
o plaça en propietat que els hi permet accedir a una retribució de productivitat variable 
que en els contractes nous, que si no et fan un contracte d’una durada d’un any no pots 
accedir-hi, eh?

Per tant, la reducció de sou..., sabeu que les DPO, que és el contracte aquest de pro-
ductivitat variable, s’han reduït un 50 per cent. Clar, això..., per desgràcia molta gent 
jove en el seu contracte no tenia ni accés a la productivitat variable; per això el contrac-
te era de durada inferior a un any. Per això veiem que els més joves, no?, de menys de 
quaranta-cinc anys, doncs, tenen menys reducció. No hi ha un 10 per cent més, però és 
que, com deia abans el president, amb contractes de 1.500 no queda gaire cosa per re-
duir. Vull dir, tenen menys reducció perquè es pot reduir bastant menys, la massa sala-
rial és bastant més petita.

Les conclusions que afecten la globalitat de tots els col·legiats, quant a condicions 
laborals, serien que un de cada tres col·legiats menor de seixanta-cinc es troba en si-
tuació d’inestabilitat. Aquesta situació, hem vist, és més freqüent al sector públic; més 
freqüent al sector públic titularitat de la Generalitat –bàsicament l’Institut Català de la 
Salut– que no pas al sector públic concertat. En menors de quaranta-cinc anys, un de 
cada dos col·legiats està en situació precària. Quant a temporalitat, un 30 per cent dels 
contractes, com hem vist abans, té una durada inferior a un any. I entre els nous col·le-
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giats que no fan el MIR aquesta temporalitat augmenta considerablement, com us he 
ensenyat. 

Quina és la situació dels metges joves? Ens preocupen tots els metges, però els met-
ges joves, que són el futur de la nostra sanitat, encara ens preocupen més, no? Aquí 
veiem la taxa d’ocupació l’any 2006 quan acaben l’especialitat, que era al voltant del 89 
per cent. I el 2016 ha baixat al 76 per cent. Això és un decrement d’11 punts. I si mirem 
l’evolució del tipus de contracte des del 2006 fins ara, veiem a la part de baix que el con-
tracte laboral temporal, que el 2006 estava empatat amb el laboral indefinit, un 27 per 
cent de cadascun..., veiem que el laboral temporal va pujant fins al 52 per cent, que això 
vol dir que ha pujat 25 punts, i, en canvi, l’indefinit de 27 ha passat a 17, n’ha baixat 10.

I això queda molt clar, però, per exemple, els altres tipus de contractes que tenim 
aquí dalt –guàrdies, becari, autònom–, a veure, això també es podria posar dintre dels 
contractes que són temporals, no? A veure, doncs, així quedaria que si ho comptés-
sim tot com a contracte temporal arribaríem fins a un 63 per cent quasi, eh? Perquè tot 
aquest tipus de contractes d’aquí, excepte l’interí... Diríem que els que donen estabilitat 
són el laboral indefinit i l’interí, que serien el 27 i el 12.

Perquè quedi més clar, que abans hi havia molts colors i molts diagrames en aquella 
gràfica, aquí queda molt clar: el laboral indefinit estava empatat amb el laboral temporal 
l’any 2006, i el desempat ha fet que clarament guanyador surti el temporal, que ha pujat 
25 punts, i l’indefinit n’ha baixat 10. 

Quant a la durada dels contractes, ho tenim posat aquí també per contracte anual, 
semestral, trimestral, bimensual, mensual; inclús hem vist contractes setmanals, infe-
riors a un mes. La dada cridanera és aquesta: gairebé el 70 per cent, que seria..., el 70 
per cent dels contractes temporals tenen una durada inferior a sis mesos, quan agafem 
el total. 

De les enquestes sobre els col·legiats en edat laboral –se’ls hi pregunta si tenen una 
situació laboral insegura segons sexe i edat– surt que per sexe és bastant semblant, les 
dones una mica més, com hem dit abans, per més joves, i que la situació insegura és 
entre els menys de trenta anys fins als quaranta, que és la franja aquesta quan acaben 
l’especialitat. Específicament, si ho mirem amb els trams de quan les edats més joves 
acaben l’especialitat MIR, veiem també que la taxa més elevada d’inestabilitat se situa 
entre els vint-i-vuit..., al voltant dels trenta fins als quaranta.

Quant als metges joves –que els hi he dit abans que ens preocupen i ens ocupen bas-
tant més que els que són més grans–, en la inserció laboral podem dir que un de cada 
quatre metges joves especialistes –és un 24 per cent– es troba sense feina després de deu 
anys de formació. Recordem que la carrera de medicina són sis anys; l’especialitat que 
dura menys en dura quatre; la que en dura més en dura cinc; són un mínim de deu anys 
de formació. El 2006 només n’eren l’11 per cent, els aturats, i aquí es va arribar al 24.

Quant a l’estabilitat contractual, hi ha un deteriorament progressiu de les condicions 
de treball entre els joves especialistes, com els hi he mostrat, que estaven empatats al 
27 per cent i s’ha desempatat en perjudici dels contractes indefinits –un 53 per cent dels 
contractes–, quan el 2006 n’era el 27 per cent. 

I quant a la temporalitat, doncs –l’última diapositiva que els hi he presentat–, el 70 
per cent dels contractes temporals dels metges joves tenen una durada inferior a sis me-
sos. I quant a inseguretat laboral dir-vos que la inseguretat laboral és notòria, com us he 
ensenyat en els diagrames de barres, entre els trenta i els quaranta anys.

Jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies per la seva atenció. Jo estic a disposició de qui 
vulgui fer preguntes.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, doctor Benet. Doncs, li torno a cedir la paraula al doctor Padrós.

Jaume Padrós i Selma

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, doctor Benet. M’agradaria traduir les dades que 
ha presentat el doctor Benet en exemples de situacions concretes que hem viscut i que s’es-
tan produint en el nostre sistema sanitari de manera freqüent i no pas de manera anec-
dòtica.
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Cap proveïdor de la sanitat pública se’n lliura. Tampoc de la privada. Però ni l’ICS 
ni el sector concertat. Metges amb contractes per dies, amb alta i baixa a la seguretat 
social el mateix dia; contractes setmanals de dilluns a divendres amb baixa durant el 
cap de setmana. Metges d’atenció primària amb un contingent complet de pacients as-
signat; aquí només es contracta per vint-i-cinc hores setmanals, que són les hores que 
s’han de destinar estrictament a l’assistència. La resta d’hores fins a arribar a trenta-set i 
mitja, que els companys amb plaça tenen per contracte i que destinen a tasques necessà-
ries per al seguiment correcte dels pacients, com ara fer informes o les mateixes sessions 
clíniques, aquests metges en precari les han de fer sense remunerar si volen atendre com 
cal els seus pacients. Això està passant a l’ICS.

Falsos autònoms, metges que fan jornades de trenta o trenta-cinc hores setmanals en 
un mateix centre, per a les quals se’ls exigeix exercir com a autònoms amb la diferèn-
cia de drets que això suposa amb relació a si tinguessin un contracte laboral. Contractes 
per guàrdies sense cap mena de planificació. Avisen els metges d’avui per demà. Se’ls 
ha arribat a anomenar «metges fast food» perquè aquesta és una pràctica freqüent en els 
establiments tipus McDonald’s, on s’avisa sense antelació els treballadors perquè vagin 
a treballar quan hi ha pics de feina.

Abús dels contractes verbals, sobretot al sector privat. El metge pot fer mesos que 
treballa sense haver firmat cap contracte. Convenis a la sanitat privada de 25.000 euros 
anuals bruts per jornada completa. Retribucions a la baixa per part de les asseguradores 
privades, fins al punt que en alguns casos els metges només arriben a percebre sis eu-
ros per acte mèdic, a banda que algunes companyies no paguen per visites successives.

Vaig acabant, senyora presidenta. Què ha fet el col·legi? Doncs, d’entrada posar-ho 
de manifest. Posar-ho, manifestar-ho i posar-ho a l’agenda. Descriure la situació de pre-
carietat laboral dels metges. I, com és tradició també de la nostra institució, no només 
denunciar-ho, sinó intentar fer propostes no només a qui té la possibilitat de canviar-ho, 
sinó també nosaltres mateixos què podíem fer per ajudar els metges, especialment els 
més joves, i si m’ho permeten, metgesses, que, encara que uns i altres estan en situació 
de poder conciliar, és obvi que la metgessa jove està encara amb més dificultats. Penseu 
l’escenari, no? Una metgessa amb contracte d’aquesta temporalitat no pot demanar un 
contracte de lloguer, no pot demanar una hipoteca, no pot ni tan sols establir-se com a 
parella o com a família. I, per tant, nosaltres hem establert una línia d’ajuts, que en el 
mercat òbviament no existirien, per donar cobertura en aquestes situacions.

Hem mantingut reunions amb les patronals del sector, tant a l’ICS com al sector 
concertat, així com òbviament amb el sindicat Metges de Catalunya, amb el qual hem 
compartit absolutament el diagnòstic. Hem tingut reunió –jo personalment– amb el con-
seller de Salut, amb el qual no només hem compartit el diagnòstic, sinó que ell d’una 
manera molt conscient, doncs, va instar la creació d’aquesta Comissió Assessora del Pla 
de Garantia d’Estabilitat Laboral, que per cert avui es torna a reunir, i que en les con-
clusions preliminars del grup de treball hi ha una coincidència plena amb l’estudi que 
nosaltres vam posar.

Deixi’m dir que nosaltres hem captat una gran receptivitat, perquè les dades són 
molt contundents i perquè hi ha..., jo no vull..., no faré maniqueisme de qui són els bons 
o qui són els dolents. Aquest és un problema que ha de preocupar a tothom. I crec que 
quan es posen les xifres a sobre la taula seria d’estranyar que no hi hagués una receptivi-
tat. I en aquest sentit haig de dir que especial receptivitat per part de l’ICS en tant que és 
el proveïdor que en aquest moment genera i des de fa temps, molts anys, un tipus de con-
tractes que no s’adirien amb el que nosaltres desitjaríem, no? Però també per part de les 
patronals del sector concertat, en el qual es concentren també algunes males pràctiques.

Hem posat en marxa, nosaltres, l’Observatori de la Precarietat, accessible des de la 
nostra web. És un espai on, a banda d’informar els col·legiats que es trobin en situació pre-
cària dels serveis que el col·legi els pot oferir, també es poden comunicar, a través d’una 
bústia específica, situacions de precarietat, males pràctiques, etcètera. Estem oferint –ja 
ho he dit abans– assessorament personalitzat en tots els àmbits per als metges que es-
tan en aquesta situació. Òbviament, hem fet una política de reducció de quotes o inclús 
d’exempció de quotes als que estan en aquesta situació més peremptòria –ajuts, beques. 
I haig de dir que la política de la nostra borsa de treball, de l’àrea d’ocupació, és la de re-
butjar sistemàticament les ofertes de treball que no compleixin uns requisits mínims.
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Jo voldria..., senyores i senyors diputats, estem davant d’una situació que és un còctel 
explosiu. Tenim..., la precarietat està estesa a tot el sistema sanitari, però sobretot s’està 
acarnissant amb els més joves. Però al costat d’això tenim uns sèniors que estan desenci-
sats, estan desconcertats i alguns –com saben que hi han alguns estudis–, amb signes de 
desgast professional important. I això es concentra específicament –i permetin-me que ho 
digui perquè és així–, això es concentra especialment a l’atenció primària, que per manca 
d’apoderament als mateixos professionals i amb l’assot de la crisi s’ha fet poc resolutiva, 
amb poca capacitat d’autogestió, de poder resoldre per part dels professionals. Això gene-
ra una gran insatisfacció perquè la pressió assistencial ha augmentat. 

Aquest còctel –hi insisteixo, que és un còctel explosiu– són indicadors d’un malestar 
creixent en un sistema que està excessivament burocratitzat. Hi han molts companys..., 
els hi puc dir perquè jo a part de fer de metge i de fer les feines que em toquen direc-
tament de president..., una d’elles és veure’m amb els metges que treballen en tots els 
sectors. És que ens cal una revisió de com estem treballant, perquè de fet estem fent el 
mateix que fèiem fa trenta anys. 

I la societat catalana ha canviat. No ha canviat només perquè estigui més apoderada, 
ha canviat perquè en la sociodemografia apareixen unes malalties que són molt més pre-
valents i ho seran molt més en el futur; en el congrés de la professió mèdica que vam fer 
al novembre ho vam dir. En això hi han alguns països que ja han començat a reaccionar, 
però això està agafant els països occidentals amb el pas canviat. La sociodemografia 
ens situarà en una prevalença de cronicitat de malalties neurodegeneratives, de necessi-
tat de recanviar el model, les formes d’organització assistencial per aproximar-les molt 
més al pacient i al seu entorn.

I voldria acabar dient..., dius: «Quines propostes fan?» Bé, nosaltres fa uns quants 
anys que estem fent propostes. I de fet algunes els hi hem fet arribar; si no estan a dispo-
sició, si vostès me la demanen..., però part dels problemes que tenim a urgències, de les 
llistes d’espera, evidentment, tenen a veure amb uns recursos que són insuficients i que 
s’han fet més insuficients. Vull dir que abans de la crisi ja eren insuficients, però que la 
crisi i les retallades els han fet més insuficients. Nosaltres vam celebrar que s’aprovés 
el pressupost perquè per fi teníem pressupost. L’any passat no en vam tenir, i això, per 
a nosaltres, per als professionals del sector, és molt important que tinguem un pressu-
post i que com a mínim s’expressi per part de totes les forces polítiques la voluntat que 
aquest pressupost ha d’augmentar. Però necessitem recursos suficients; no els tenim.

I s’ha de dir ben clar: el sistema sanitari no pot continuar mostrant-se i excel·lint-se 
que és un gran sistema, que ho és, tenim un dels sistemes millors en indicadors de salut 
del món, però no ens podem continuar vantant d’això a base d’anar esprement molt més 
els professionals. I sobretot professionals, els més joves, que veuen amb incertesa i so-
bretot amb temor el futur.

Jo pertanyo –permetin-me que ara ho personalitzi–..., amb el doctor Benet mateix, 
pertanyem a la generació que vam participar de la construcció del sistema sanitari que 
tenim al nostre país. És un sistema que està basat en valors: el valor de la justícia, de 
l’equitat, de la universalitat. Jo crec que no hi ha cap instrument públic, de servei públic, 
però jo diria del país, no se me n’ocorre cap, més enllà de que se li digui «instrument 
d’estat»..., no crec que hi hagi instrument que ajudi més a la cohesió i a la vertebració 
del país que el sistema sanitari. És el sistema que permet que un ciutadà, amb indepen-
dència del seu origen, de les seves condicions, dels seus recursos, pugui gaudir de la 
medicina de més excel·lència a l’abast.

Però aquests valors, si no els traspassem, si no som capaços de generar una expec-
tativa de futur viable, raonable, esperançadora, als metges més joves, tenim un risc de 
fractura generacional. I si es produeix aquesta fractura generacional –i els ho dic de ve-
ritat, aquest risc hi és, que diguin: «Aquest sistema que hem anat creant és només sobre 
la retòrica, però no m’ofereix possibilitats de futur»–, ens podem acabar carregant la 
grandesa del sistema sanitari.

Crec que estem davant de la porta del risc de cronificar aquesta precarietat. És obvi 
que hi ha molta gent que ho està patint en el país, però si nosaltres excel·lim d’un sis-
tema sanitari, o presumim de tenir un sistema sanitari d’excel·lència, no podem tenir 
professionals a qui després de deu anys de formació amb exigència, amb competitivitat, 
se’ls ofereixi un mercat d’inestabilitat i uns sous tan justets.
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M’agradaria –i acabo aquí– traslladar-los la preocupació que tenim nosaltres, o si-
gui que si surten d’aquí preocupats –permetin-me la gosadia– sortiré una mica satisfet. 
Estem davant d’un problema molt greu, que si no hi posem remei ho pagarem, i ho pa-
garem en el futur. 

I sí que reclamo, i reclamem, en nom..., jo sí que parlo ara en nom dels quatre col-
legis de metges de Catalunya, i m’atreveixo a dir en nom de tot el sector sanitari, ja no 
només de metges, sinó d’infermeres. Necessitem el més ampli consens polític, perquè 
el sistema sanitari és un patrimoni de tots, i, per tant, necessitem el concurs de polítics, 
d’agents socials, d’agents sindicals, dels professionals. Però necessitem que el sistema 
sanitari el cuidem entre tots, perquè és la joia del nostre país.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, doctor Padrós. Doncs, ara podem passar a les consideracions 
dels grups parlamentaris de cara als compareixents. I, per tant, començaríem amb el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Moltes gràcies, i bon dia, senyora presidenta. Diputades, diputats, gent que ens acom-
panya... Bé, i especialment gràcies i bon dia, representants del Col·legi de Metges de 
Barcelona, doctor Padrós, doctor Benet. Com quan estem fora d’aquesta sala sempre em 
dirigeixo dient-vos «president», permeti’m que jo continuï dient «president». Per tant, 
gràcies, president, per aquestes paraules, i també evidentment per les del doctor Benet. 

Crec que és una exposició que hem d’agrair; per tant, donar-vos les gràcies i felici-
tar-vos per això d’avui, però especialment per la vostra feina del dia a dia, que és el que 
us porta a estar aquí. Crec que representeu molt bé el col·lectiu de metges, i, per tant, 
doncs, cal dir-ho aquí també. I que especialment, darrere del que representeu com a gre-
mi, crec que és important que tot això ho feu i ho fem i es fa en benefici dels ciutadans, i 
crec que això és el que especialment s’ha de ficar en valor.

I comentàvem abans d’entrar a la sala a vegades la diferència entre la potestas i 
l’auctoritas. I per mi és una cosa que sempre tinc ben present, especialment quan tinc al 
davant algú que té les dues coses, i, per tant, cal respectar especialment el que ens diu. 
I crec que a Catalunya, a més a més, en aquest moment tenir auctoritas és especialment 
important, i evidentment així ha de ser encara més quan estem parlant del sistema sa-
nitari, de salut, perquè, bé, la seva complexitat, doncs, és especialment subtil a vegades 
per fer, per dir i sobretot per prendre decisions.

I per això posar en valor, doncs, bé, que aquí estem alguns fent política, intentant 
buscar consensos en moltíssimes coses, però que és especialment important que aquells 
que detecteu com estan les coses, en aquest cas el sistema sanitari, doncs, les digueu, les 
manifesteu, amb aquest to jo crec que tan amable, tan respectuós que feu, però a la ve-
gada tan contundent, no?, i tan clar.

Dades molt preocupants, les de la precarietat del col·lectiu. Vostès avui, doncs, par-
len del col·lectiu mèdic, però crec que qualsevol... –almenys jo ho he fet així–, quan 
vostès parlen dels metges jo estic entenent metges, infermeres, auxiliars, zeladors, és a 
dir, veig el col·lectiu sanitari que aquí estem representant en general, i la precarietat és 
aclaparadora, no?

Temes de contractes temporals: doncs, crec que cal, evidentment, revertir-los. I en 
temes com els de la pèrdua salarial cal fer alguna cosa.

És curiós. Jo estava escoltant-vos, pensant també, a vegades, en el que estàveu dient, 
pensant que fa quinze dies, on està vostè assegut aquí, hi havia el molt honorable conseller 
Comín, que després de dir-ho evidentment amb altres..., no?, després de dir-ho –potser, 
evidentment, eh?, jo no soc ni tan clar ni tan..., amb l’auctoritas que té vostè–, però des-
prés de dir-li algunes de les coses de com estan els treballadors sanitaris a Catalunya, com 
estan vivint aquests treballadors que vostès ens estan explicant això..., doncs, bé, vaig ser 
acusat de tenir falta de rigor. Semblava que a Catalunya el sistema sanitari estava fantàs-
tic, que els treballadors estan molt contents, que les guàrdies estan ben pagades, que no hi 
ha una llista d’espera que estan patint també els nostres professionals –per què no dir-ho–, 
aquella gent que està acostumada a veure’n trenta, trenta-cinc, quaranta, i quan acaba tot 
això encara li surt un domicili, doncs, a última hora i ha de córrer, no?
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Bé, potser alguns està clar que per al conseller no tenim autoritat per dir-ho. Però, 
bé, jo crec que una mica de rigor en aquest cas sí que teníem, sobretot quan escoltem, 
no?, qui representeu la professió i ho dieu alt, clar i català.

Per tant, preocupat, sí, doctor Padrós. Jo i el meu grup sortirem avui preocupats. De 
fet, crec que ja ho hem manifestat en altres ocasions, perquè així des que jo soc diputat 
ho he manifestat; estàvem preocupats fa temps i continuarem preocupats.

Continuarem almenys treballant per tot això que vostès ens estan dient. Per tant, cal 
cuidar la població jove, no hi ha dubte, és el nostre relleu, és el nostre futur. Per tant, 
hem de ficar tota l’esperança i tota la mira en millorar això, amb estabilització, amb 
dignificació.

I –m’ha agradat moltíssim també de la seva intervenció– cuidant els sèniors, eh?, 
cuidant la gent gran, cuidant la gent, ja que la medicina un sap perfectament que aprèn 
dels grans, no hi ha una altra forma de fer-ho, eh? I aquest respecte per la gent que ha 
vist, doncs, molts casos, que ha treballat molt, que ha treballat per construir un sistema 
sanitari. És especialment important cuidar-los. L’altre dia així ho deia al conseller, en-
cara que a ell no li va agradar gaire que li parlés de la gent gran que deixa de fer guàr-
dies perquè, bé, les condicions són les que són.

Per tant, treballem també per l’estabilització. No heu parlat, o no hem parlat en 
aquest cas, d’un tercer document magnífic que ens han adjuntat, que és el de la con-
ciliació de la reforma horària. Extraordinari. Hi ha punts aquí en què crec que aquesta 
comissió hauríem de trobar un gran consens, perquè crec que en temes de conciliació 
laboral i horària el sistema sanitari podria ser perfectament pioner. Així ho he demanat 
a alguns companys que sé que estan en aquestes comissions de la reforma horària, enca-
ra que m’han dit que no és ara mateix l’eix on treballar-ho, o almenys la primària, com 
vostè diu, no? Aquestos metges que surten a les nou de fer domicilis i arriben a casa 
seva a les nou i mitja, a les deu..., crec que això no està bé.

Hi ha un punt específic, que vostès ho comenten a la pàgina 9 del seu document; 
punt 6, em sembla, absolutament contundent, clar, meridianament català. Per tant, crec 
que hauríem de fer alguna cosa perquè aquí, en aquesta comissió, féssim canvis com 
aquestos. 

Vostès parlen també de la conciliació familiar, de mesures, doncs, de compactació 
horària, de canvis horaris, però crec que, per exemple, un dels canvis que vostès anun-
ciaven en aquest document és el de la reforma horària. I la reforma horària vol dir, com 
diu aquest document, que tindre una atenció primària oberta des de les vuit del matí 
fins a les vuit o les nou de la nit no és donar un millor servei, sinó que és acabar mal-
tractant tot un sistema que no és capaç ni tan sols de cobrir les vacances per maternitat, 
com diu el document, i cobrir les substitucions, les baixes, etcètera.

Per tant, en definitiva, voldria que sortíssim..., vostès ens fan l’encàrrec de que sor-
tim d’aquí preocupats; jo sortiré preocupat. Per tant, cregui’m que pot sortir content en 
la seva intenció. I jo li responc també amb la mateixa contundència: surtin vostès d’aquí 
felicitats i agraïts, perquè aquestos diputats, en aquest cas el grup que jo represento, 
doncs, els agraeix molt la feina. 

I us encoratjo a que continueu treballant en això, que amb aquestos punts intenteu 
–vostès que tenen, doncs, auctoritas–..., ho feu arribar a aquella gent, doncs, que crec 
que hauria de rebre’l. I preguem perquè aquestos canvis..., molts d’ells, a més a més, 
cost-efectius, sense ficar més diners. Vostè parlava de pressupost, però és que hi ha re-
formes d’aquestes que no solament no calen diners per fer-les, és que estalviarien diners 
i millorarien la salut dels ciutadans i, evidentment, dels col·lectius sanitaris.

Així que, en definitiva, president, doctor Padrós, i doctor Benet, moltíssimes gràcies 
per la seva compareixença.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara passo la paraula al Grup Socialista, i té la parau-
la la senyora Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Donar les gràcies al doctor Padrós i al 
doctor Benet per ser avui aquí.
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De fet, quan va sortir l’estudi, ja fa nou mesos..., deu fer, més o menys, no? Veig que 
per sort en els papers que ens han enviat hem pogut actualitzar i posar les dades també 
del 2016, cosa que és d’agrair, com que ens hagin tramès el paper. Doncs, jo em vaig po-
sar en contacte amb el col·legi per poder tenir tota la documentació, que es pogués fer la 
compareixença, que al final ho hem fet conjuntament tots els grups. 

Però a vegades és cert que els temps parlamentaris i els temps reals es queden una 
mica distants i ens ho hauríem, tots plegats, de fer mirar, perquè hi han coses que val la 
pena que es tractin quan es tenen, entre altres coses per la cerca de solucions.

En tot cas, val la pena que es posi de manifest i que puguem compartir el que en-
tenc..., les propostes que el col·legi participant en aquesta comissió assessora del Pla de 
garantia d’estabilitat laboral..., ha sigut també (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) i ha portat... Presidenta, no em putegi. (Remor de 
veus.) D’acord. M’he quedat tallada. Siguem capaços de que aquestes propostes –espero 
que el col·legi que deu formar part de la comissió...–, doncs, es puguin portar també en 
el marc d’aquesta comissió. Perquè hi han algunes de les propostes –jo crec que quasi 
totes o totes– que tenen, doncs, el seu valor, o molt valor, i que valdria la pena que tam-
bé s’hi pogués donar suport des de tots els grups parlamentaris.

En aquesta comissió hem parlat molt dels professionals; quan parlem de salut, doncs, 
parlem molt dels professionals. I parlem també que en temps de crisi, de retallades, la major 
part de les tensions han recaigut sobre ells. I jo crec que en aquest sentit tots hem coincidit 
sempre en una cosa, que és que els professionals han fet que les tensions i les crisis no s’ha-
gin traslladat a l’assistència. I ho deia el doctor Padrós abans: hi ha un punt en el qual pot 
recaure sobre l’assistència, i és la gran llum vermella que tots hauríem de tenir.

Vaig llegir l’altre dia un article que parlava d’una revolta de quinze centres d’assis-
tència primària, d’atenció primària, al Baix Llobregat. Hi havia unes paraules del presi-
dent del col·legi, que deia: «No podem tenir un sistema d’excel·lència que maltracta els 
seus professionals.» Jo crec que l’estudi parla d’això, del maltractament, i sobretot de 
quan el maltractament es pot consolidar i pot acabar afectant el que ens preocupa, que 
és el benestar dels ciutadans i ciutadanes.

A mi de l’estudi, del resum o de la presentació que ha fet el doctor Benet, hi han, di-
ríem, com tres coses que voldria més destacar, no?

El tema dels joves. Clar, quan parlem de joves professionals metges estem parlant 
dels trenta anys, perquè passen sis anys de carrera, quatre anys de MIR, amb sort, i si 
no són cinc. I, per tant, estem parlant de joves que, quan cauen en la inestabilitat laboral 
o en la no contractació, ja tenen certament una edat determinada.

I a aquests joves el que els preocupa és aquesta caiguda de la taxa d’inserció laboral. 
Era de 14 punts el 2015; d’11 o 12 punts ara, pel que fa al 2016, respecte a la que hi ha-
via el 2006.

I aquí sí que volia fer una pregunta molt concreta, que suposo que són els que mar-
xen; aquests post-MIR que ara són expatriats. A més de ser post-MIR, són expatriats, 
és a dir, aquests professionals que hem format durant deu anys i que en aquest moment 
abandonen el nostre país –en sentit global– i se’n van a buscar-se la vida a altres llocs. 
I, per tant, si té la taxa o el nombre de persones que estan en aquesta situació, no? Per-
què, si no, és evident que el podem sumar al nombre de joves que poden tenir feina, 
però que llavors ja cauen en la temporalitat i generem desencís i, bàsicament, sense fu-
tur. Per tant, aquest és un tema que em preocupa.

L’altre tema que volia plantejar és el tema de la primària. L’atenció primària..., tam-
bé hi hem dedicat moltes hores. El departament està parlant d’un pla director, parlem 
molt de la primària, volem apoderar la primària, i els nostres pobres metges, sobretot 
metgesses de primària, semblen pollos sin cabeza perquè els hi cau tot a sobre. I, per 
tant, d’alguna manera, tenen moltes més dificultats.

Deia..., en la piràmide d’edat i sexe que ens han ensenyat a l’inici, l’increment de 
dones a partir de..., o sigui, la majoria de dones de la professió a partir del 2016. S’ha 
de dir que els estudis universitaris demostren que les dones han estat millors en els es-
tudis i, per tant, han triat molt bé aquesta professió i la seva capacitat. Però sembla que 
on hi hagi més dones és a l’atenció primària; per tant, més difícil..., encara amb més di-
ficultats de conciliació. I, per tant, també on hi ha més temporalitat, perquè on es fan 
contractes de vint-i-cinc hores, on es fan contractes d’un dia, on hi han els reforços..., 
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és en la primària. Per tant, deixi’m fer, si vol, una afirmació una mica agafada pels pèls, 
però la temporalitat també té gènere; a part d’edat, la temporalitat té gènere. 

I aquest és un tema que, a més, preocupa. Perquè hi han dues coses que no ens cre-
iem: una, que volem apoderar i volem fer bé la primària –i, per tant, aquí la reclamació 
del que tenim pendent i del que hem de fer és molt important– i, després, una altra cosa, 
que, sabent que elles es formen molt millor, són les que acabem maltractant més i, per 
tant, és important tenir... 

I el tercer tema que volia parlar... I, perdó, en la primària, volia fer un comentari, 
que era si, en algun moment, el col·legi ha fet..., vam perdre mil professionals mèdics, en 
aquest cas, entre el 2006 i el 2015 –dades d’una pregunta parlamentària que jo he fet i 
que m’ha contestat el departament. Volia saber si el col·legi ha quantificat, diguéssim, en 
l’estudi, la primària, o ha participat el nombre de professionals que ens poden faltar per 
donar cobertura al que entendríem una atenció primària. Clar, el departament, amb tot 
el seu dret, quan contesta és molt «cuco» perquè sempre parla de jornades completes. 
I, clar, en contractes de vint-i-cinc hores, quan tu vas donant baixes, estem parlant de 
semicontractes o de mitges jornades. 

Per tant, d’alguna manera, el tema està... I si el col·legi participa, doncs, també ac-
tivament en el que és la reforma o la quarta reforma –a veure si aquesta l’acabem– de 
l’atenció primària i es pot tirar endavant.

I el tercer tema és el que hem parlat i que aquí s’ha determinat molt, que és el tema 
de la temporalitat, la inestabilitat de la plantilla. Però, sobretot, a mi també em preocu-
pa molt la reducció de les plantilles. Deia ara que, d’acord amb una resposta parlamen-
tària, eren més de..., al voltant de mil professionals –metges, en aquest cas–, metges o 
metgesses, que s’havien perdut a la primària. 

Però és que, en resposta parlamentària, el departament ens diu que només a l’ICS, 
entre el 2010 i el 2015, de professionals en general, s’han perdut 4.910 professionals, dels 
quals 2.461 són de la primària. I d’aquests 1.000 serien metges. Però el que és més greu 
és que d’aquí al 2020 es preveu, en l’ICS, que es jubilin 490 metges, dels quals 290 se-
rien de la primària. Ho dic perquè o comencem a reposar totes aquestes baixes de pro-
fessionals, amb contractes a jornada completa –no a mitja jornada o inestabilitat– o, 
realment –com deia, crec, el president del col·legi de metges a l’inici–, cronificar aquesta 
situació ja no serà cronificar, serà posar la situació al límit i, a més, molt més agreujada.

I l’altre tema que se suma..., són tres, no?, és a dir: primer, o els acomiadem, els con-
tractem inestablement i després no els paguem. És a dir, la baixada de..., o l’increment 
de la temporalitat a l’acabar el MIR, que ha passat del 27,3 el 2006 al 52,3 el 2016, i, per 
tant, el tipus de contracte. A més, com deia abans el president, contractes de vint-i-cinc 
hores amb càrregues assistencials, contractes d’un dia. I, sobretot, el fast food o sobretot 
això d’«has d’estar a disposició». Poca carrera professional si tota la teva vida és espe-
rar, esperar a que et truquin per poder fer una guàrdia o quan el PIUC es posa en marxa 
o quan tenim algun daixò, lligat a les retallades clares amb el que és..., ha estat la pèr-
dua de poder adquisitiu.

I l’últim ja, per acabar, presidenta, que crec que ara sí que el temps se’m deu estar 
acabant. Preguntar si aquestes propostes que vostès presenten en el seu estudi, en l’estu-
di..., a l’original, diríem, el daixò..., en el qual –jo ho comparteixo– es parla de reclamar 
suficiència pressupostària; és evident que encara no hem arribat a assolir els euros per 
habitant que teníem el 2010. El 2017, tot i l’anunci del conseller de revertir les retalla-
des, encara estem en 1.186 euros; per tant, encara estem un pèl lluny del que estàvem el 
2010. I, per tant, que hem anat perdent el que hi havia, eh? La despesa..., el percentatge 
per capita va baixant. 

El segon punt parla de disposar de les plantilles adequades a les necessitats assis-
tencials. I, en aquest sentit, deia i preguntava si el col·legi teníeu..., i si totes aquestes 
propostes, entre elles la de reduir les estructures burocràtiques, cosa que en l’informe, o 
en el primer estudi, o en el primer treball que van fer els metges de primària quan es va 
obrir el pla de participació del pla director ja parlen de reduir totes les estructures bu-
rocràtiques d’alguna manera i posar-nos, tots plegats, una miqueta més al dia. Si totes 
aquestes propostes de contractació, d’estabilitat i tal s’han portat a la comissió assessora 
del pla de garantia per tal de que siguin assumides pel departament.
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I també preguntar si el col·legi creu que una resolució d’aquest Parlament pot ajudar 
a tirar endavant, com estic convençuda, el que els..., que fins ara tots els professionals 
han donat o han fet de mur de contenció de les retallades i de la crisi a través de la seva 
professionalitat en l’assistència; doncs, acabin entrant ells en crisi i, per tant, tot el sis-
tema.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltíssimes gràcies, diputada. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula la senyora Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí; bon dia, doctor Padrós, doctor Benet i gent que ens acompanya. Miri, vostè vo-
lia que al sortir d’aquí, d’alguna manera, sortíssim preocupats o preocupades; jo li puc dir 
que jo ja venia preocupada de casa, i també és una preocupació, en certa manera, crò-
nica. I no hi va deixar de contribuir també, a reforçar aquesta preocupació, llegir fa uns 
mesos l’informe que vostès van presentar i que ara amplien amb noves dades i ajornen, 
cosa que els agraeixo.

Entrant en els temes, perquè s’ha dit molta cosa i estic molt d’acord amb el que s’ha 
dit, sí que voldria afegir des del punt de vista de la doble estafa que suposa –i la doble 
realitat que suposa– per a les dones metgesses... 

Mirin, es va dir –i s’ha escrit i, a més a més, es dona com a molt joiosa notícia– que 
el segle xxi és el segle de la revolució de les dones perquè han aconseguit entrar en els 
llocs de treball, doncs, que fins ara tenien en menys..., més difícil d’entrar-hi. S’han fet 
visibles a unes professions més qualificades. I l’estafa és que, en el moment en què les 
dones sí que aconsegueixen aquestes excel·lències i aquestes taxes importants d’ocupa-
ció, aquestes professions es degraden; es degraden en qualitat, es degraden en sou, es 
degraden en condicions de treball. I vostè ho ha explicat molt bé en el cas de les met-
gesses joves. 

I, clar, si això es recorda..., a més a més, que l’Ernest Lluch, abans de morir, expli-
cava també que el segle xxi seria, més que el segle de curar, el segle de cuidar; lligaria 
amb aquesta segona estafa de que, doncs, les dones estarien..., les dones professionals 
de la sanitat estarien en aquestes situacions de poca visibilitat i qualificació sobretot 
també pels llocs que ocupen dintre de la medicina –s’ha explicat molt bé.

Un segon punt que volia dir: sí que hi ha, naturalment, fast food en els professionals 
de la medicina, en els metges i metgesses, però es veu agreujat per un fast food que jo 
crec que..., encara potser és més punyent en infermeria, de manera que –vostès ho de-
uen saber molt bé: caps de setmana, guàrdies a Setmana Santa, eh?, ara que s’acosten, 
etcètera– es troben professionals contractats en aquestes condicions precàries, de pressa 
i corrents a..., doncs, això, i no hi ha un cos de continuïtat ni en l’atenció primària ni en 
l’atenció hospitalària perquè tot és un fast food. 

I, aleshores, aquí em qüestiono el que, d’alguna manera, no s’entra tant en l’infor-
me, és a dir, sí que hi han tensions i precarietats en els professionals –jo hi afegeixo: 
també en els d’infermeria, que han de ser l’altre pilar de sosteniment de la sanitat pú-
blica–, però sí que, naturalment, llavors repercuteix en la gent usuària del sistema i en 
els pacients. Per tant, clar que vostès del que informen, el que expliquen, fa preocupar 
addicionalment. Preocupa perquè la sostenibilitat del sistema sanitari està, en gran me-
sura, condicionada per això que estan dient vostès i no pas tant per si els pressupostos, 
diguem-ne, tenen unes partides que trenquen no sé quines normes de no sé quina ciutat 
holandesa, etcètera, i financen, de manera suficient, digna –digna–, els professionals de 
la sanitat.

Aquestes condicions de precarietat, aquesta inestabilitat, aquestes tensions, que re-
verteixen en els professionals i les professionals i que van més enllà, com dic, de metges 
i metgesses, van a tota la gent que treballa en la sanitat i que arriba fins a la gent que 
utilitza el sistema, és el que realment està condicionant la seva sostenibilitat, la seva fer-
mesa, la seva excel·lència, de la que totes i tots estem tan orgulloses. I em sembla per-
fecte recordar, en aquest sentit, que aquestes atencions s’expressen de manera també es-
pecialment clara en primària i en urgències. 
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I respecte a això jo tindria unes preguntes a fer. És a dir, vostès fan uns informes, 
mostren la seva preocupació. En un determinat moment recordo que vostès es van plan-
tar davant del conseller Boi Ruiz i va ser un moment d’una certa èpica, però també pre-
gunto: i què fan els sindicats? Perquè realment la situació és molt greu, i m’agradaria 
saber si hi han possibilitats de que hi hagués un treball conjunt seu, de vostès, amb els 
diferents sindicats que representen metges, metgesses, infermeres, etcètera. 

Perquè, miri, jo últimament en aquest Parlament recordo molt els Estats Units, i ara 
vostès m’han fet recordar una altra anècdota que també tinc, però que em sembla encer-
tada de treure..., de dir: era en temps del president Roosevelt, i al president Roosevelt hi 
van anar una sèrie de professionals, de treballadors, amb unes demandes absolutament 
encertades, absolutament..., en fi, que no podien ser millors ni més elaborades ni més 
adequades pel que calia. I el president Roosevelt els hi va dir: «Teniu tota la raó; ara sor-
tiu fora, ompliu-me aquesta avinguda i obligueu-me a que això es compleixi.» 

Bé, si vostès –juntament amb les organitzacions que defensen la sanitat pública, jun-
tament amb els sindicats, amb els col·legis mèdics, que ja sé que no tenen per què sortir 
al carrer, però que potser sí que ara seria un bon moment per adonar-se’n– aconseguis-
sin que, d’això que vostès denuncien, s’implementessin les mesures adequades, potser 
seria la manera de que, com el president Roosevelt, el senyor Comín o qui toqui, doncs, 
realment els hagués de fer cas.

I, finalment, també dir que sí que estic absolutament d’acord amb que, tal com s’es-
tà modificant la sociografia dels malalts, la cronificació de les malalties, no ens podem 
perdre ni un sol professional més. No podem tancar els ulls davant d’una rotació més 
en precari en les assistències. La gent ha de saber, no ha de llegir en l’ordinador qui té 
davant; ha de saber quin pacient té davant. I tant de bo torni el temps dels «fonendos» i 
de que els metges agafen la mà dels pacients; perquè ara, per desgràcia, no tenen temps.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara passaríem al Grup Parlamentari Popular, i té la 
paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. President del col·legi, vicesecretari, agrair-los també l’elabora-
ció de l’informe i la presentació que ens han fet d’aquest informe. I jo, de forma molt 
breu, algunes consideracions i una reflexió final, no?

Veig que hi han unes dades comparatives de l’evolució dels darrers deu anys. I jo 
crec que això és important, perquè jo crec que, al final, el que reflecteix és una..., o si-
gui, és una conclusió que jo en trec, però també voldria compartir-la amb vostès i conèi-
xer la seva opinió, si la situació a la que arribem en aquest moment és fruit de la situa-
ció que s’ha patit precisament en els darrers deu anys; és a dir, fruit de la situació de 
crisi que ha afectat no només el sector públic, sinó que també ha afectat el sector privat. 
I, per tant, el deteriorament de la situació laboral d’uns professionals, dels professionals 
sanitaris, en aquest cas en concret, els professionals..., metges, en aquest cas en con-
cret, doncs, és assimilable al que es pot haver patit en general en el mercat laboral, eh?, 
aquest deteriorament, no?

En aquest sentit, no m’ha semblat veure-ho, a través de les conclusions. No he pogut 
analitzar en detall l’estudi complet, però sí que també voldria saber si han detectat que 
en els darrers anys –14, 15, 16– hi ha, com a mínim, una frenada d’aquest deteriora-
ment. Jo no dic una recuperació, que no m’ha semblat veure-la directament, una recupe-
ració de la millora de les situacions laborals, però sí que potser hi ha hagut una aturada, 
una frenada d’aquest deteriorament, o no hi ha sigut.

Un altre element que també crec que seria interessant per poder veure una situació..., 
des d’una situació una mica més global. El col·legi de metges deveu tenir borsa de tre-
ball; quina és la situació i l’evolució d’aquesta borsa de treball en els darrers anys. És a 
dir, hi ha disponibilitat?, no hi ha disponibilitat? I ho dic perquè bàsicament en funció 
de la dimensió de la borsa de treball –és a dir, en la quantitat de persones que puguin 
estar buscant feina en aquest moment–..., pot contribuir, o ha de contribuir, o ha de te-
nir influència sobre les condicions laborals. Perquè, si hi han pocs professionals en atur, 
han d’estar en millors condicions per exigir millors condicions laborals que si hi han 
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molts professionals en atur. I, per tant, crec que també aquesta seria una dada interes-
sant per poder contrastar. I, a partir d’aquí, jo crec que hem d’entomar la situació que 
ens plantegeu.

I crec, doncs, que serà oportú intentar tenir també les opinions dels sectors afec-
tats; que és el sector públic, sí, és l’Institut Català de la Salut, però també és el sector, 
diguem-ne, públic concertat, o privat concertat, com n’hi vulguem dir, que és on obser-
vem, dintre de les temporalitats que ens denuncieu, que hi ha un, segurament, millor 
tracte, perquè les temporalitats són més llargues, és a dir, menys precàries que en els 
altres sectors, inclòs el sector públic i també en el sector privat.

I, per tant, jo crec que, entomant la informació que ens aporteu, la preocupació que 
compartiu amb nosaltres, intentarem escoltar també l’altra part perquè doni explicacions 
de per què s’està arribant a aquesta situació i quina és i quines són les accions que s’han de  
dur a terme en el futur per intentar capgirar aquesta situació; especialment tenint en 
compte que estem parlant d’un sector professional extraordinàriament sensible per a la 
prestació d’un servei públic, que és el de la sanitat, amb independència que el prestin 
agents públics o agents privats. Entenem que aquells professionals que vetllen per la sa-
lut del conjunt de la ciutadania, doncs, mereixen despreocupar-se d’altres temes per cen-
trar-se en allò que ens interessa a tots, en allò que és d’interès general, que és la salut pú-
blica.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara té la paraula, per la CUP - Crida Constituent, la diputada 
Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Gràcies al doctor Padrós i al doctor Benet per l’explicació, o per 
l’informe també. Agrair aquí la presència de la gent de Rebel·lió Primària, d’aquests 
ara ja més de vint centres –vint-i-un ara mateix– d’atenció primària que estan mobilit-
zant-se i reivindicant no només unes condicions laborals, sinó també una atenció sani-
tària correcta, no?, entenent que molt sovint, malgrat que els professionals mèdics o els 
professionals de la salut siguin grans professionals, hagin estat els que han salvat aquest 
sistema de salut durant aquests darrers anys de retallades, doncs, les condicions laborals 
acaben afectant, d’alguna manera o altra també, malauradament, l’atenció sanitària que 
es presta. 

Jo volia fer-los algunes preguntes, aprofitant que estan aquí, relacionades amb l’in-
forme, amb la situació de precarietat que vostès explicaven; però també una mica ate-
nent, no?, que aquesta situació de precarietat té també una sèrie de..., o és conseqüència 
en certa manera de, potser, o no –i aquí és on jo els hi vull preguntar; nosaltres tenim la 
nostra opinió, però també crec que és interessant conèixer la seva–, com s’ha gestionat 
o com es gestiona el sistema sanitari i, per tant, com, des del col·legi, es veu, s’entén o es 
valora la situació actual.

I més tenint en compte, doncs, que en el fons els col·legis professionals es creen tam-
bé, o existeixen, amb uns objectius clars, que tenen a veure amb l’ordenació de l’exercici 
de la professió –per tant, en aquest cas, amb l’exercici de la professió mèdica–, amb la 
idea de la representació institucional –i, per tant, també, vostès aquí, com a membres 
del col·legi professional, una mica, com a representació institucional, estan aquí–, amb 
la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i també amb la protecció dels in-
teressos dels consumidors, i, per tant, amb la qualitat d’aquesta prestació sanitària, i que 
alhora el Col·legi de Metges de Barcelona, quan es va crear, també era una mica, no?, 
vetllar..., amb l’objectiu de vetllar per la bona pràctica de la medicina.

Llavors, en aquest sentit, tenint en compte que des del 2010 –tot i que vostès han fet 
la comparativa del 2006 al 2016, en el que és la precarització, podríem dir que sobretot 
l’inici gran de les retallades i, per tant, molt probablement de manera més clara, de la pre-
carització és des de l’inici del 2010–, amb les retallades les condicions laborals dels met-
ges s’han vist afectades i l’atenció sanitària que presten els equips d’atenció primària tam-
bé s’ha vist bastant, o sigui, deteriorada, la pregunta que jo els hi faria seria, una mica: 
com creuen vostès que actualment el professional mèdic veu també o es relaciona amb 
el col·legi de metges, no? És a dir, si realment aquests col·legis, que estan també regulats 



DSPC C 369
30 de març de 2017

Sessió 24 de la CS 17 

per llei, davant d’aquesta situació han tingut o tenen –i això els hi pregunto directament 
a vostès, no?– la capacitat per poder gestionar això, per interlocutar davant d’aquesta si-
tuació per defensar els interessos dels professionals i la protecció dels interessos dels con-
sumidors; en aquest cas, dels pacients. Com veuen la situació de pèrdua de funcionalitat 
dels equips d’atenció primària, no?, en aquest sentit. Quina és la valoració que en fa el col-
legi i quina posició ha pres; com es pot treballar per revertir això des de, també, el col·legi. 
A part de que des d’aquí ho hem de fer i des del Departament de Salut s’ha de fer. També 
com, el col·legi, ho veu i ho ha pogut treballar, no?

Com el col·legi es relaciona amb aquest grup ara de Rebel·lió Primària, però no no-
més. És a dir, perquè les queixes del personal mèdic i de salut no són només ara amb 
aquests vint-i-un centres, sinó que ja fa alguns anys que han anat sortint diferents epi-
sodis, que s’han anat posant sobre la taula en diferents centres d’atenció primària si-
tuacions concretes, que, a més a més, són demandes que no només van vinculades a 
la qüestió de la pèrdua de capacitat adquisitiva, amb la disminució de les retribucions, 
però no només, sinó que tenen a veure també, com deia al principi, no?, amb la preca-
rietat assistencial que s’està vivint, en la denúncia que fan els mateixos professionals 
mèdics de l’accessibilitat als metges, que atenen els pacients d’atenció primària en al-
guns casos amb més de quaranta-vuit hores d’espera, no? Que tot això com es veu. 

I alhora si vostès coincideixen o veuen, com a primera vista pot acabar semblant, 
no? –la primera impressió pot acabar sent–, que acaba sent una qüestió que afecta o que 
es genera en certa manera també després de processos de mala gestió, no? És a dir, si 
vostès consideren que és una qüestió..., si són qüestions aïllades que tenen a veure amb 
mala gestió concreta o és una qüestió que va més enllà. I com en aquesta idea de que els 
gestors dels centres d’atenció primària..., que són també metges, cosa que no dic que em 
sembli malament ni molt menys, però, vull dir, com el col·legi de metges es relaciona 
amb aquesta promoció a vegades de gestors responsables, no?, que acaben..., que han in-
cidit en algunes d’aquestes situacions.

En aquesta..., vostès plantejaven tot el tema de l’augment dels contractes precaris, 
no?, que jo crec que és un mal endèmic d’aquest sistema que vivim, més enllà del siste-
ma sanitari, perquè la precarització afecta, cada cop més, més sectors, i és evident que 
al sector mèdic està afectant i molt, no? I aquí és... Vostès creuen que des del col·legi s’hi 
pot fer alguna cosa? O s’ha pogut treballar en la línia d’intentar evitar això? Més enllà... 
O sigui, hi ha la part del sector sanitari privat, però amb l’ICS, no? És a dir, com s’ha 
treballat amb l’ICS, tenint en compte que vostès precisament..., que un dels llocs on hi 
ha més contractes precaris acaba sent a la sanitat pública, no? I, per tant, com des del 
col·legi es pot..., o s’ha treballat, si s’ha pogut fer res per no només denunciar això, sinó 
per incidir en això.

I, per anar acabant, tindria més preguntes i crec que donaria molt de si, però com jo 
crec que és bastant públic i notori, nosaltres, com a CUP - Crida Constituent, sempre 
hem defensat com un dels elements clau en la precarització l’externalització de serveis 
públics, no?, a tots nivells, i en el món de la sanitat també. I a mi m’agradaria pregun-
tar-los la seva opinió en com veuen..., com el col·legi..., si el col·legi s’ha posicionat, que 
sí, però en la idea de si és positiva o no aquesta externalització, en la idea de la privatit-
zació o de l’ús dels centres públics per a activitat privada; que acaba sent una de les res-
postes que es donen en una situació de precarització de la sanitat. Doncs, el fet de que 
els centres públics puguin obtenir recursos privats suposadament per millorar la seva as-
sistència sanitària; més, l’endemà de tenir coneixement de, un altre cop, l’informe de la 
Sindicatura de Comptes, que denuncia que amb Barnaclínic s’ha augmentat aquesta do-
ble llista d’espera i s’ha acabat generant aquesta diferència entre qui pot pagar i qui no.

I finalment, i ja tornant a agrair l’informe, perquè jo crec que posa sobre la taula una 
realitat que cal denunciar, treballar i abordar de manera clara, com és la precarització 
a tots nivells, i també en el sistema sanitari, amb aquesta idea de que l’accés a la salut 
ha de ser universal i ha de ser de qualitat, i que, per tant, les condicions de qui presta 
aquest servei si no són bones acaben afectant, per més que un no ho vulgui, en la quali-
tat... La idea aquesta de que sempre parlem de sistema d’excel·lència del sistema sanitari 
i a vegades potser no abordem prou de manera clara la realitat de la consulta mèdica, de 
parlar amb els professionals que estan cada dia en les consultes dels centres d’atenció 
primària en consultes que poden durar set minuts, que fan horaris interminables. I que, 



DSPC C 369
30 de març de 2017

Sessió 24 de la CS 18

per tant, aquesta idea de sistema d’excel·lència té una cara fosca, no?, i que aquesta tam-
bé l’hem de posar sobre la taula, i hem de poder abordar com els professionals estan vi-
vint aquest sistema d’excel·lència. Perquè potser no el viuen tampoc de manera positiva, 
perquè no poden prestar el servei tal com els hi agradaria fer-ho, i que ens caldria potser 
a vegades a tots un bany una mica de realitat i passar jornades senceres a la consulta 
amb ells per veure realment com funciona.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara té la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, la diputada Montserrat Candini.

Montserrat Candini i Puig

Gràcies, presidenta. Benvingut, president, doctor Padrós. Benvingut també, doctor 
Benet. I al conjunt de tot el seu equip, que us acompanya.

Certament, doctor Padrós, vostè deia: «Home, a mi m’agradaria que un cop, si més 
no, hàgim pogut explicar tot aquest informe, doncs, vostès se n’anessin preocupats.» Ja ho 
ha dit algun altre company: nosaltres, un cop havíem llegit tot l’informe, evidentment 
que estàvem absolutament, doncs, inquiets i preocupats. Però això, un cop traslladat 
amb la solemnitat i amb el que representa, que ho comentava el Jorge Soler, de l’aucto-
ritas i potestas que representeu, lògicament això a nosaltres ens fa patir d’una manera 
encara més evident.

No m’imagino –no m’imagino– que ningú que tingui vocació de debò d’interès ge-
neral, que ningú que de debò el que vulgui és tirar endavant un país com Catalunya, que 
ningú que de debò vulgui que aquest país estigui –vostè ho comentava, doctor Padrós– 
forjat amb els valors universals que en el seu moment també, quan es va fer, doncs, la 
llei..., des d’un punt de vista sanitari universal, de l’equitat, de la justícia i no únicament 
per a l’àmbit sanitari, sinó per al conjunt del que representa, doncs, el país, no m’ima-
gino que ningú pugui pensar que això és a costa de la precarització laboral. I encara 
menys la precarització laboral del que representen col·lectius tan importants com és el 
col·lectiu mèdic.

Vostès deien contractacions per dies; deien 25.000 euros bruts per jornada completa; 
un de cada quatre joves especialitzats sense feina després de deu anys de formació; el 
70 per cent de contractes temporals només de sis mesos; el paper de les professionals de 
la primària, que la companya diputada Escarp m’ha manllevat, però perquè participem 
dels mateixos valors, en aquest sentit, de que la temporalitat té gènere –jo també m’ho 
havia apuntat–, i també comentaven, doncs, que certament tot aquest seguit d’elements 
el que comportava era un còctel explosiu i que els recursos òbviament són insuficients. 
En som plenament conscients –en som plenament conscients.

I els hi diem, a més, com a Grup Parlamentari de Junts pel Sí, que com a grup par-
lamentari dona suport al Govern, que no ens és fàcil. Però també ens dol que a l’hora 
de fer l’anàlisi moltes vegades, doncs, l’anàlisi ve, sobretot..., diguem-ne, es presenten 
estudis com el que vostès han presentat, es lloen, com ha de ser, diguem-ne, tots aquests 
indicadors, tota aquesta informació. I, en canvi, quan es fa una anàlisi del que ha passat 
els darrers anys en el nostre país d’una manera, doncs, diguem-ne, voluntària per part 
d’alguns partits polítics, el que fan és segregar la informació per no explicar-la d’una 
manera completa.

I aquesta segregació de la informació passa per aquest relat que, com un mantra 
constant, és l’època de les retallades i no és l’època, a més a més de tot allò que..., hi 
poguéssim estar d’acord o no, però obligava Brussel·les: el tema de la Llei d’estabilitat 
pressupostària. Permetin-me que els hi digui que no es pot explicar la història sense ex-
plicar-ho tot. I permetin-me que els hi digui que no es pot fer una bona anàlisi actual 
sense explicar que el 2010 el que s’hereta és un munt de factures, un munt de deutes. 
Que jo no qüestiono, en tot cas, si el planejament des d’un punt de vista d’equipaments 
sanitaris era excessiu o no, però que en tot cas sincerament crec que eren descompensa-
des determinades infraestructures sanitàries si després la precarització laboral que re-
presentava els professionals estava com estava.

I aquesta segregació de la informació, aquesta anàlisi de la informació, la considero 
perversa. I la considero perversa en tant que nosaltres volem donar resposta. I és veritat 
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que vostès ens fan mirar davant del mirall, i és veritat que vostès ens fan mirar davant 
del mirall i no ens sentim còmodes, no ens sentim gens còmodes. No ens agrada..., una 
organització estructural com pugui ser tot allò que té a veure amb la política sanitària 
del país no pot ser una organització tan precària..., com se’ls hi paga als seus professio-
nals. No és únicament incòmode, és que no és ètic. No és únicament incòmode, sinó que 
no és just. I no és únicament incòmode, sinó perquè ens fa veure com de necessari..., 
necessitem nous instruments per a aquest país. És molt possible que alguns, doncs, cre-
guin que això no és necessari.

El Grup Parlamentari de Junts pel Sí estem plenament convençuts que el que cal són 
nous instruments per al nostre país. Que vol dir això que amb els nous instruments de 
governança del nostre país..., vol dir que tot el que s’ha fet en el passat està ben fet? De 
ben segur que no –de ben segur que no. I podem analitzar les èpoques que siguin. Una 
organització que precaritza el seu sistema de l’expertesa i del coneixement és una orga-
nització poc intel·ligent, i agafi els àmbits que agafi, i agafi les èpoques que agafi. Però, 
si us plau, no segreguem la informació. I, si us plau, no fem manipulacions de tot allò 
que ens ha portat on ens ha portat.

Per tant, temps de crisi? Certament. Però també de crisi de mirada superior des d’un 
punt de vista polític. També de crisi de mirada superior des d’un punt de vista de com-
plicitat política. No es poden aprovar els pressupostos anteriors i llavors dir: «He llega-
do, han embarrancado.» I un any més, més precarització, i un any més, més dificultat i 
més cronificació pel que representa de la pobresa en molts àmbits, i lògicament del que 
estem parlant, dels professionals.

Per tant, com a Grup Parlamentari de Junts pel Sí assumim des del minut zero tot 
allò que es pugui corregir. Des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí assumim des 
del minut zero les necessitats de la dignificació del col·lectiu professional. Però des del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí apel·lem i demanem una certa, diguem-ne, en aquest 
sentit, honestedat política. «He llegado, han embarrancado.» Crec que es mereixen, per 
la dignitat dels professionals, anàlisis diferents i molt més completes. De la mateixa ma-
nera que estem fent l’autocrítica que escaigui –que escaigui. Però, si us plau, menys se-
gregació de la informació, sobretot de l’evolució històrica.

Vostè ho ha comentat, doctor Padrós. President, vostè ha comentat que en tenia co-
neixement, d’aquest Pla de garantia de l’estabilitat laboral empès per part del Depar-
tament de Salut i de què el conseller Comín ja ha informat en determinats moments 
davant de la compareixença en el Parlament. I vostès saben, doncs, que en formen part 
representants de corporacions professionals, no únicament el Consell de Col·legis de 
Metges, sinó les mateixes organitzacions sanitàries i els mateixos sindicats. Avui ma-
teix –crec que vostè també ho ha comentat–, hi està havent una segona tongada, doncs, 
d’aquest punt..., diguem-ne, d’aquesta mena d’interacció sobre l’anàlisi completa de tot 
allò i com, tant debò, es pugui millorar.

Però també és veritat, president, que li diem que, més enllà de l’anàlisi absolutament 
necessària, d’agafar el pols real del que representen els diferents punts de vista de les 
diferents persones que han format part d’aquest Pla d’estabilitat laboral i d’aquesta co-
missió assessora, que sense uns instruments de debò, reals, que tinguem la capacitat de 
debò econòmica, que doni resposta des d’un punt de vista..., com a mínim allò que com 
a país som capaços de generar d’economia productiva, i que hi hagi aquest retorn des 
d’un punt de vista de la capacitat de tenir de debò, doncs, aquesta capacitat econòmica 
que som com a país en aquest sentit, que el podem generar, sense tenir tots aquests ins-
truments no fem volar confetis.

Podem fer tota la retòrica que es vulgui i podem venir aquí i fer venir marees, i fer 
venir aquí tots els col·lectius, i fer totes les plataformes i que aquí tothom sacsegi –que 
tothom sacsegi–, però el que estarem fent és un flac favor per a les respostes professio-
nals, el que estem fent és política de confeti. El que necessitem de debò són tots els ins-
truments que com a país ens mereixem, però no únicament que ens mereixem, sinó que 
produïm –que produïm. No estem demanant re que com a país no siguem capaços de 
generar –la mateixa riquesa. I és aquest retorn que ha de ser capaç de tornar al conjunt 
dels professionals, al conjunt de tot el país, però avui estem parlant dels metges, i vostès 
avui els representen aquí.
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Per tant, per combatre la cronificació, per dignificar el que representa tot aquest col-
lectiu, per evitar el que vostès parlaven de la factura generacional, el 70 per cent dels 
contractes temporals només de sis mesos... Quina vergonya –quina vergonya! Com ens 
podem permetre –com ens podem permetre– com a país que això sigui així? Per tant, 
apel·lo a la responsabilitat de tots. Des de l’autocrítica –des de l’autocrítica. I que ningú 
doni lliçons, si us plau –que ningú doni lliçons. Aquí venim per donar solucions –solu-
cions–, eh? Des de l’autocrítica. S’entén? Ho dic perquè llavors fem tot allò de les mogu-
des, de les mogudes de les xarxes, de les mogudes de les plataformes i de les mogudes. 
Siguem seriosos.

Amb aquella generositat que, com vostè parlava, doctor Padrós, es van posar les ba-
ses des d’un punt de vista del valor universal, de l’equitat, de la justícia, hi havia un altre 
valor que vostè no ha dit, que és el del consens, que és el de la generositat de posar el 
país per davant de tot, fora (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció)..., –acabo, presidenta– fora dels partidismes i intentar trobar una solució 
global. Aquí ens trobem entre el dilema de la política de la sacsejada i del populisme o 
de la política real de donar solucions.

Hi insisteixo, des del Grup Parlamentari de Junts pel Sí estem per..., sobretot ens fa 
vergonya tot això que vostè està dient i volem solucions. I, en aquest sentit, li pregunto: 
on situaria vostè la prioritat d’accions per combatre la precarietat?

Gràcies, president, i gràcies al conjunt del col·legi de metges per la seva feina.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara, per contestar totes les preguntes i considera-
cions que li han fet els grups parlamentaris, que no són poques, cedeixo la paraula al 
doctor Padrós.

Jaume Padrós i Selma

Gràcies, senyora presidenta. I gràcies a tots els grups parlamentaris. Deixi’m dir-li, 
amb un punt de nostàlgia personal, que m’he sentit molt orgullós de formar part d’una 
cambra que ha plantejat temes, per part de tothom, en el to, en el sentit de responsabi-
litat –almenys jo ho dic ara com a ciutadà– que he vist en aquesta comissió. I em sento 
especialment orgullós de tenir un parlament que és capaç d’abordar de la manera que 
ho han fet... Perdonin, eh?, és una gosadia, però volia aprofitar, i vull agrair molt el to de 
totes les intervencions, que em sembla que han estat molt en la línia de buscar això que 
nosaltres amb tota modèstia estem reclamant des de la professió, que són aquestes línies 
de consens bàsic.

Perquè –hi insisteixo una vegada més–, més enllà de la interpretació que cadascú 
tingui dret legítimament de fer del model sanitari que tenim, tenim l’obligació de cuidar 
aquest servei públic, perquè és, hi insisteixo, l’instrument més important que cohesiona, 
que..., no només que cohesiona, sinó que reequilibra moltes vegades. Els metges, sovint, 
sobretot els de primària, si d’una cosa es queixen és que acaben sent els receptors del 
calaix de sastre no de les insuficiències del sistema sanitari, sinó dels desequilibris que 
la mateixa societat, el mateix sistema genera, no?

Intentaré fer una mica d’ordre, tot i que jo soc una mica desordenat, però em perme-
tran..., si em descuido alguna cosa, m’ho diran. Jo els he inclòs en la documentació un 
segon document, que és el document de conciliació, que no és exactament el motiu de 
la nostra compareixença, però que hi va molt lligat, perquè efectivament la temporalitat 
té gènere i com el metge del futur té gènere. El metge del futur és una metgessa jove, és 
emprenedora, és empàtica, és una metgessa..., és un professional que dominarà les tec-
nologies perquè els ciutadans dominaran les tecnologies, que serà capaç de fer visites 
utilitzant els iPads, perquè ja els estan utilitzant ara, i que reconfigura com seran les re-
lacions del metge-pacient, que haurà de saber molta bioètica perquè ens trobarem amb 
situacions com mai a la història de la humanitat davant d’enfrontar-se a l’apoderament 
real dels pacients, que voldran decidir com, qui i fins quan volen ser atesos.

I, per tant, sí, senyor, la temporalitat té gènere, i per això ens preocupa més, perquè 
és especialment fràgil en aquest moment. Les persones que han de liderar el sistema sa-
nitari han de liderar la professió i, sí, sí, són dones. I, per tant, jo, que no soc dona, però 
que soc el president del col·legi de metges, tinc l’obligació..., la primera prioritat és de-
fensar el futur de la nostra professió.
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La segona cosa que volia dir... Per tant, els he posat el document de conciliació per-
què lliga. També vull dir coses per treure tòpics. S’assemblen més els metges i met-
gesses de trenta anys que els metges i metgesses que tenim..., doncs, ja hem passat els 
cinquanta. Vull dir, que la necessitat de conciliació no només és un problema que plan-
tegen les metgesses, sinó que la plantegen també els metges. És un tema cultural i, per 
tant, també té realitat de futur.

Segona cosa que també vull desmentir: no és veritat que marxin metges –no és veri-
tat. Ho dic perquè ho sentim moltes vegades; no sé d’on es treuen aquestes dades. Nosal-
tres tenim les dades dels últims deu anys. L’any 2016 van marxar exactament 220 met-
ges. Nosaltres som un col·lectiu de 33.000 a Barcelona. D’aquests 220 metges, 150 eren 
estrangers, extracomunitaris la immensa majoria; dels 70 que eren, diguéssim, nascuts 
a l’Estat espanyol, aproximadament uns gairebé 50 eren catalans, i, d’aquests 70, només 
10 eren joves. Aquestes són les dades nostres. I, per tant, no es poden..., ho sento, qui les 
vulgui contradir que em digui d’on les ha tret, però aquestes són les reals. I els hi podria 
posar d’altres anys, però són les que tenia aquí perquè les he portat.

Per tant, aquí ens feien una pregunta de quants metges ens poden faltar; em sembla 
que ho deia la senyora Escarp. Miri, jo crec que ningú. Miri, jo recordo l’any 2000 que 
es va fer un llibre blanc sobre les professions sanitàries, a l’època del conseller Rius, 
diria, al final del mandat, que va dir que ja no necessitàvem gaires pediatres, i en pocs 
anys ens va venir 1 milió de persones que van tornar a posar sobre la taula la necessi-
tat de tenir pediatres. No hi ha un observatori de recursos humans, ni a Catalunya ni a 
l’Estat. I fa molts anys que nosaltres des del col·legi de Barcelona estem reclamant que 
necessitem un instrument –i definim molt bé les troncalitats– per veure, en un sistema 
flexible, quins metges i quin tipus de metges necessitem.

I això també seria variable perquè diem: «Bé, quin és el nombre de metges que ne-
cessita el nostre país?» Perquè, quan mires la ràtio de metge per habitant, som dels paï-
sos que tenen la ràtio..., de les ràtios més altes. I, en canvi, la percepció que molta gent 
té és que necessitem metges. Clar, també depèn, i bàsicament, dels models d’organitza-
ció, de les formes d’organització. I no hi ha ningú que ho hagi estudiat a fons, encara 
que jo –aquí seria una opinió personal, i és molt intuïtiva–crec que en models d’organit-
zació molt més autogestionats potser no és necessàriament necessari reemplaçar el ma-
teix nombre de metges i de professionals. Si tinguéssim una situació de cronificació de 
la crisi en models d’autogestió sota empares diferents de models d’organització, potser 
aconseguiríem millorar la massa salarial d’aquests professionals, que és un dels proble-
mes que tenim.

Per tant, se’m fa difícil respondre si necessitem el mateix nombre de metges. Si te-
nim aquest sistema que tenim ara necessitem més metges, però també els hi dic que 
això, si no hi han canvis, ens aboca al col·lapse del sistema, segur. En pocs anys el col-
lapse del sistema públic, l’empobriment de la qualitat del sistema públic, segur.

Vull dir també una altra cosa, i a més la dic amb contundència, i sent home encara 
ho puc dir més i com que soc de família de metges que hi han metges i metgesses ho 
puc dir: la feminització de la professió ha suposat un bé objectiu a la professió i a l’idea-
ri de la professió en molts sentits. I a més ho diuen els mateixos ciutadans, eh? En molts 
àmbits la incorporació..., no la incorporació, la feminització de la professió –perquè in-
corporació ja fa molts anys– ha estat un benefici objectiu. 

I en el tema dels recursos humans vull posar-los sobre la taula no només l’element 
sociodemogràfic del que està passant amb la població catalana, que no és diferent de la 
resta d’Europa..., molts dels problemes que ens passen a la nostra sanitat estan passant 
inclús en alguns graus pitjor; el que ha passat, per exemple, al Regne Unit, amb el tema 
de les urgències. Però té a veure amb la sociodemografia de la població –l’envelliment, 
que els hi deia abans, la cronicitat– i el fet de que la crisi econòmica ha castigat les fa-
mílies i els serveis comunitaris; la capacitat de contenir molts pacients que no haurien 
de ser tributaris d’estar en serveis d’urgències, sinó que haurien de ser atesos a casa 
seva. L’hospitalització a domicili, per exemple, poso per cas, està sent quasi una utopia 
perquè el metge de primària no pot establir-lo perquè no té el suport de l’àmbit comuni-
tari, en el qual necessitaria poder treballar colze a colze.

Però jo els hi vull dir que la propera dècada es jubila –s’ha dit abans la xifra– un 
terç de la professió activa mèdica. Si nosaltres no hi posem..., dic «nosaltres» perquè jo 
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la responsabilitat no la vull posar..., qui la té més és òbviament la conselleria, però és 
igual, la tenim tots com a societat: definir quin és el model de sanitat que volem per al 
futur. Si no es posa l’accent en canviar formes d’organització, ens trobarem amb això 
que els hi deia: amb, una, el col·lapse, no hi hauran prou recursos, i si n’hi han el que fa-
rem és abocar-los a la cronificació de la precarietat. 

M’han preguntat també com valorem la situació actual i com intentem gestionar la 
nostra funció. Jo vull aclarir que nosaltres som un col·legi professional que té una funció 
que és la de representació de la professió –també dels professionals, però de la profes-
sió–, de la bona praxi –som garants davant de la societat del bon exercici professional– i 
de la qualitat de l’acte mèdic i, per tant, de la qualitat també dels serveis sanitaris. 

I després tenim també una funció gremial, però a mi m’agrada accentuar-ho –al-
menys és la posició meva i de la meva junta–, que nosaltres el primer objecte és la de-
fensa dels pacients. I en aquest sentit, és clar, nosaltres no podem tenir la..., podem 
compartir..., i de fet ho fem i és l’estil nostre, ho ha estat sempre, amb juntes diferents, 
de colors i de formes de fer diferents, però nosaltres busquem sempre en aquest sentit 
la màxima complicitat des de visions i des de la pluralitat. Però la nostra funció no és la 
sindical, no és l’associativa i no és la partidista. Podem tenir posicions i les hem fet pú-
bliques, i aquesta n’és una.

Haig de dir que amb el tema de primària, que avui hi han companys que ens acom-
panyen i que ens coneixem... Jo personalment no és que m’hagi vist amb ells, és que, 
com a president, em veig sovint amb equips assistencials de primària, d’hospital, de tot 
tipus; forma part de la meva feina. No sé si està escrit en els estatuts del col·legi que el 
president..., però és igual, crec que qualsevol responsable públic, i més en una època de 
crisi, té l’obligació d’estar a prop de la gent que pateix. I jo m’he vist amb companys, 
m’he vist amb bastants companys, i el que està passant a Can Vidalet, a Esplugues, és 
l’expressió d’un malestar generalitzat, que jo he intentat explicar abans; que és viscut 
aquest malestar i la realitat diferent en funció de si és el sector hospitalari o sociosani-
tari o d’atenció primària, i que no tots els CAP també ho viuen de la mateixa manera, 
perquè la realitat també és diferent a cada lloc. Però que aquesta situació és de la que jo 
també m’he fet ressò quan jo he explicat que hi ha una situació de desconcert, de desen-
cís, molt focalitzat en l’àmbit..., sobretot en el sector dels sèniors, i sobretot d’incertesa i 
preocupació en els més joves.

També haig de dir que això no és només patrimoni dels clínics. Fa pocs dies hi va 
haver al col·legi precisament la presentació d’un treball, d’un estudi Delphi, d’alt nivell, 
que jo els hi recomano que hi accedeixin perquè el va patrocinar la fundació Novartis, 
el senyor Artells; que hi han participat líders del sector sanitari, i en el qual es constata 
que la incertesa és compartida també pels gestors. És a dir, en aquest moment el siste-
ma sanitari, pel que sigui, per la crisi, per un debat..., que jo també deixin-me dir-los 
amb tota modèstia que a vegades se l’ha posat molt al límit a vegades de discussions, 
que em semblen molt legítimes, però que no són les preocupacions que té el sector. En 
aquest moment hi ha una situació de gran desconcert, que és compartida, i això no és 
bo. Perquè el desconcert el que fa és bloquejar els lideratges, i ara el que necessitem són 
lideratges. 

Jo quan vaig a aquests centres plantejo als meus companys que els metges..., la so-
cietat espera de nosaltres no només que posem els problemes sobre la taula, sinó que si-
guem capaços de dir alguna cosa més. I de nosaltres s’espera alguna cosa més. I tinc la 
sensació que vostès, senyores diputades i senyors diputats, esperen de nosaltres alguna 
cosa més que no pas que els hi posem un document.

Nosaltres hem fet propostes, i crec que els deures són col·lectius. També ens els hem 
posat nosaltres. Si volem canviar el sistema per fer-lo millor, els primers que ens hem de po-
sar deures som els metges. Nosaltres hem de canviar. I ho estic dient: hem de canviar, 
perquè estem fent moltes coses igual que fa trenta anys, i la societat ha canviat. I hem 
d’estar disposats a assumir riscos. Riscos de canviar de formes de treballar perquè s’han 
fet també obsoletes. Però perquè això passi ha d’haver-hi voluntat política, consens po-
lític i voluntat dels gestors de posar les condicions perquè aquests lideratges puguin 
emergir i puguin realment canviar.

Quan algú em deia: «On està la prioritat?», doncs, escolti’m, no tenim..., jo no deixa-
ré de reclamar suficiència de recursos, però mentre aquests no vinguin no ens esperem 
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amb els braços plegats. I, per tant, entenc que sense recursos també es poden fer mol-
tíssimes coses. I, de fet, hi han experiències que a vostès els omplirien d’orgull en què 
sense recursos s’ha millorat per part dels professionals –però hi havia una comprensió 
per part també de gestors–, de desenvolupar formes de gestió, sense posar-hi diners ad-
dicionals, que han millorat o han mantingut l’estat de la qualitat assistencial, ha millorat 
el nivell de satisfacció dels professionals i també dels ciutadans.

A mi em sembla que avui no em pertoca aquí, perquè no puc parlar en nom del col-
legi, perquè el col·legi és plural com ho és el Parlament..., què és el que pensa el col·le-
gi sobre el model sanitari. Jo puc parlar a nivell personal. Crec que el model sanitari..., 
com a metge només puc dir que el nostre model ha estat un model d’excel·lència. És un 
model que precisament la seva diversitat l’ha fet més flexible per suportar la crisi molt 
més que altres models, que hi han moltes iniciatives en el terreny de la sanitat..., ente-
nent com a sanitat pública amb independència de qui és el titular, que és un debat que 
–permetin-me que els hi digui amb tots els respectes– és legítim, però a nosaltres, els 
professionals, això ens preocupa..., creiem que no és l’element de preocupació fonamen-
tal. Crec que al final els ciutadans els hem de servir perquè al final el producte final, que 
és l’atenció, sigui de qualitat i sigui eficient. 

I en aquest sentit el model sanitari català sempre s’ha basat en una diversificació en 
la provisió dels serveis. Mai s’havia parlat fins ara de la privatització. No tenim la per-
cepció de que al país s’hagi privatitzat res. I, per tant, em sembla que encallar-nos en 
aquest terreny ens desvia dels problemes més importants que tenim al sistema. Ho dic 
perquè nosaltres no hem objectivat que hi hagi diferències fonamentals entre fórmules 
de gestió relacionades amb la precarietat; més aviat precisament l’anquilosament, la bu-
rocratització sí que són proclius a que doni molta més precarietat, com s’ha vist en el 
cas de l’ICS. 

I, per tant, necessitem que hi hagin fórmules molt més imaginatives, transparents. 
Escoltin, jo crec que el sistema sanitari..., no crec que hi hagi cap servei públic al nos-
tre país més transparent que el sistema sanitari, que ha tingut moltes disfuncions i que 
s’han de poder corregir. Jo crec que aquest Parlament ha fet iniciatives molt importants 
en aquest sentit. Però intentem..., és una cosa, perdoneu, molt catalana: a vegades ens 
fem..., de ser tan autoexigents a vegades ens fem una mica de mal. I jo els hi dic que 
–a mi que em toca anar bastant a fora, a fora no només de Catalunya, sinó a fora de l’Es-
tat– hi ha un gran respecte pel sistema sanitari que tenim aquí, a Catalunya. Un gran 
respecte pels professionals, però sobretot per la fórmula de gestió. El que sí que troben 
que és una mica increïble és que el conjunt dels professionals tinguem un sistema retri-
butiu i unes condicions contractuals tan baixes.

Per tant –vaig acabant–, no podem basar la sostenibilitat d’aquest sistema, que la se-
nyora Candini parlava de..., no m’he deixat el valor, eh?, del consens, però jo vull insis-
tir en aquest element: no podem basar la sostenibilitat del sistema en aquest..., en mal-
tractar els professionals a través de sous baixos, de precarietat, perquè es doni per fet, 
no només per part de vostès, eh?, sinó de la societat i dels mitjans de comunicació, que 
com que els metges i les infermeres formem part d’aquestes professions èpiques..., de 
fet, som els professionals, segons les enquestes, més ben valorats per la societat. Doncs, 
que el compromís ètic amb els professionals no només serà ètic, sinó que serà èpic. És a 
dir, no té final. És a dir, mai deixarem els pacients i, per tant, se’ls pot exprimir fins al 
final. Això és el que no podem permetre ni com a discurs. 

I l’última cosa que els hi volia dir és que confiïn..., és a dir que ajudem a perdre la 
por per part dels responsables, dels gestors. I d’això en vaig parlar amb el conseller i va 
ser extremadament receptiu, però, és clar, ens quedem moltes vegades amb el discurs, 
i ens costa perquè ens fa por, por de canviar. Els temps obliguen a canviar. Estem en 
crisi, crisi econòmica, crisi de moltes coses, i a més a més amb canvis sociodemogràfics 
a la població i a la professió.

Apoderem els professionals; donem-los capacitat de poder gestionar, de poder-se or-
ganitzar. Els ho asseguro: els models que hi han al nostre país, amb fórmules jurídiques 
diferents..., jo no estic defensant cap model específic, es pot fer des de l’ICS, es pot fer 
des d’una entitat concertada i es pot fer en forma d’EBA, m’és igual. 

Les formes autogestionades demostren molt més nivell de satisfacció; les experièn-
cies i anàlisis que s’han fet mostren més nivell de satisfacció dels professionals, dels 
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mateixos pacients, i un nivell de resolució molt més gran. Però si tenim una atenció pri-
mària –i hi insisteixo perquè és el pool on ja n’hi ha més– que la gent percep que és poc 
resolutiva, però els mateixos professionals que hi treballen també, perquè no tenen els 
instruments per poder ser resolutius..., és a dir, no poden encarregar determinades pro-
ves, no tenen accés a determinades prestacions, no poden derivar els pacients quan cre-
uen que han de tenir una prioritat. Si no es permet no només aquest element de gestió..., 
i dius: «Això està passant al nostre sistema?» Està passant. L’hem funcionalitzat, l’hem 
burocratitzat en excés. I, per tant, hem de canviar. Els gestors han de prendre decisions 
molt determinants, han de posar les condicions i han d’apoderar, sobretot els líders, que 
en tenim, de líders.

Ara és un moment, el moment de crisi, d’apoderar els lideratges; lideratges evident-
ment sans, eh?, que facin créixer els equips. I d’això n’hi han, els hi puc dir. En el terri-
tori hi ha gent que té idees i té projectes molt interessants. I, per tant, ara és el moment 
de confiar en ells.

Això... I, per acabar, l’últim és obvi. Nosaltres treballarem per canviar –totes aques-
tes formes les estem treballant tête à tête, però si no és així també les denunciarem– totes 
aquestes formes de contractació que apuntin cap a la precarietat o cap a mala praxi con-
tractual.

Vull recordar que el mateix tribunal de justícia europeu va alertar fa poques setma-
nes del grau de temporalitat i de precarietat que pateix el sector sanitari a l’Estat espanyol, 
eh? Hem conegut casos de professionals sanitaris, no només metges, amb més de cent 
contractes anuals. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Jaume Padrós i Selma

Perdó, senyora presidenta. Hi ha un aclariment que volia fer el doctor Benet, eh?

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies, doctor Padrós. I passo la paraula, doncs, al doctor Benet.

Josep Maria Benet i Martí

Moltes gràcies, presidenta. És que s’han fet algunes preguntes concretes.
El diputat Santi Rodríguez preguntava sobre la borsa de treball; 2016, hem rebut 

1.177 ofertes de treball, de les quals 164 –nosaltres les sotmetem a una anàlisi– es rebutgen 
directament per indignes, per dir-ho així. En queden 1.013, i aquestes són les ofertes 
que han tirat endavant.

Però jo voldria dir-los que el tema no és la inserció laboral, l’atur; el tema és la pre-
carietat. Aquestes ofertes de treball les agafen metges per intentar complementar el seu 
salari, que treballen al sistema públic i s’han tancat centres d’atenció continuada, han 
disminuït les guàrdies. I, clar, la gent busca poder arribar a aquells nivells de reducció 
dels salaris que buscàvem abans. O sigui, no és un tema..., la inserció o l’atur; el tema 
és la precarietat. 

Què hem de fer? És el que dèiem abans: si a tu per una feina et paguen menys, n’has 
de buscar una altra per intentar tenir els mateixos ingressos. La conciliació també se’n 
ressent, aquí. Metges i metgesses, això afecta a tots igual.

Després, un altre aclariment. Jo soc membre del Pla d’estabilitat laboral del depar-
tament, i a hores d’ara hauria d’estar al departament, a la mesa amb el conseller Comín. 
I haig de dir també les coses pel seu nom. Hem dit que tot estava molt malament. El que 
és molt interessant és que el conseller va coincidir plenament en el diagnòstic. Vam te-
nir una primera reunió el divendres passat. En el diagnòstic de precarització que tenen 
els estudis del col·legi, plena coincidència, que me n’alegro per la conselleria. 

I també veure en una situació tan malament o trinxada com està la nostra..., doncs, 
dirà: «Aquest és optimista, que hi veu sortida.» Jo també haig de dir les coses pel seu 
nom. En el darrer any, a l’Institut Català de la Salut s’ha començat, gent d’eventuals, a 
passar-los a interins, el que se’n diu «aplantillar» una mica, no?, que aquests contractes 
permesos per tal que..., s’intentin fer interins i més indefinits.
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Jo soc conscient de les mancances pressupostàries que hi han, eh? Ja hem dit que el 
primer és dotació pressupostària adient. Però després aquestes accions..., jo no vull dir 
que veig una gran llum al final del túnel, però si l’avió queia potser està planant, eh? I no 
ho veig tan negre com el 14 i el 15, per exemple. Vull dir, les coses també m’agrada ser 
objectiu i dir-les pel seu nom.

M’he pres la llibertat de tornar a posar la piràmide. I dir-vos això, que abans no ho 
he esmentat. En els propers deu anys, si mireu dels cinquanta-cinc als seixanta-quatre 
anys, es jubilen més de deu mil metges i metgesses; això vol dir un 30 per cent de la 
professió, eh? I, coincidint en el que deia el president, no sé si fan falta els deu mil més, 
però el que fa falta és revisar el sistema, tornar-lo a estudiar. Potser amb menys hem de 
fer un altre sistema organitzatiu; ens ho hem de pensar, ho hem d’estudiar i donar-hi 
sortida.

I també, si tornem a mirar la piràmide, per sota de quaranta anys, el que hem dit 
abans, no?: de cada tres metges, dues són metgesses i un és metge.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies a vostès. Doncs, aquí s’acaba el primer punt de l’ordre del dia. Gràcies 
per haver vingut a la Comissió de Salut.

I continuem la comissió amb el segon punt. Farem canvi de presidència.
Gràcies.

El vicepresident

Perdón, hacemos un receso de dos minutos en la comisión y retomamos. Pero dos 
minutos, por favor, solamente, que vamos con retraso.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i nou minuts i es reprèn a les dotze.

El vicepresident

Bé, reprenem la comissió d’avui en el punt 2 de l’ordre del dia, que és: Proposta de 
resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones transgènere. 

Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les 
persones transgènere

250-00691/11

Donem la benvinguda als representants dels col·lectius, i passem la paraula, en primer 
lloc, a la representant del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, la diputada Alba Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Disculpi, president, que m’ordenava els papers. Moltes gràcies. Doncs, jo també 
dono la benvinguda a representants del col·lectiu, plataforma Transforma la Salut, que 
és un col·lectiu gran. Aquí n’hi ha una representació. I els hi vull donar les gràcies per 
haver-se organitzat, per haver treballat i establert el que volen o, millor dit, el que ne-
cessiten, com volen que s’articuli, per donar-nos-ho a conèixer als diferents grups par-
lamentaris, que és una tasca que..., d’inici costa demanar reunió a tots els grups que et 
puguin escoltar, que puguin conèixer una realitat que en principi molts de nosaltres po-
díem desconèixer, i per fer que en prenguem nota i que instem el Govern –i avui ho fem 
de forma formal aquí, a la Comissió de Salut– a promoure aquest nou model de salut 
per a les persones «trans».

La proposta de resolució, que de fet surt també..., el text surt de la mateixa iniciativa 
de la plataforma; és molt clara i parteix des de la Declaració universal dels drets humans, 
en què es consoliden una sèrie de drets i de valors universals, com el de la dignitat, la lli-
bertat i el de la vida privada sense ingerències, i el de la prohibició de la discriminació, 
així com passa també per basar-se en aquest fet, no?, en aquests drets que ens atorguen 
aquestes declaracions de drets humans de les Nacions Unides, i aquesta necessitat que 
tenim, respectant això, de fer aquest canvi de mirada sobre el model d’atenció de salut 
que teníem fins al moment a Catalunya.

Catalunya també ha estat agosarada i pionera, m’atreveixo a dir, en el compromís de 
promoure les condicions perquè els drets de les persones LGTBI siguin reals i efectius. 



DSPC C 369
30 de març de 2017

Sessió 24 de la CS 26

I això també ens encoratja a donar suport a aquesta reivindicació lògica i justa del col-
lectiu de persones «trans» de dir: «Escolteu, fins a aquest moment no ens sentim bé amb 
el model d’atenció a la salut que ens està oferint el sistema sanitari, i, per tant, nosaltres 
treballem, nosaltres ens organitzem i nosaltres venim a fer una proposta que ja hem tre-
ballat prèviament dins el col·lectiu.» I per això abans realment els donava les gràcies.

Perquè, al final, aquest accés a una salut integral, accessible i de qualitat el volem 
per a totes les persones, tinguin la condició que tinguin, de tots els aspectes, i ho vo-
lem sense discriminació. Ho repeteixo, la proposta de resolució és molt clara, el que 
ens diu és que «el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implan-
tar un nou model d’atenció a la salut de les persones “trans”, consensuat amb la comu-
nitat “trans”» –i aquest és un fet rellevant, que es pugui treballar conjuntament amb el 
col·lectiu «trans»–, «que deixi definitivament enrere la seva patologització i que instauri 
aquest nou model que es fonamenti en la codecisió i en el respecte a la diversitat». No 
he fet més que llegir el text tal com està escrit. 

Crec que se’m permet fer algunes consideracions apolítiques, a part de presentar la 
proposta, no? A part de dir això que he fet abans, vull posar en valor el que fem aquest 
Parlament avui, i també el que està treballant el Govern, que ja ha començat a treballar, 
sense esperar que el Parlament aprovés aquesta proposta de resolució, que és dir sí a 
aquesta despatologització, a que l’atenció de salut en la transició cap a la identitat senti-
da de cada una de les persones no sigui..., que no pot ser a partir de tenir un diagnòstic 
clínic. I aquest és un pas molt important. I jo crec que l’hem de posar tothom en valor, 
que aquest pas és rellevant i que el nou model de salut, a més a més, s’ha inclòs en el pla 
de salut, que és l’eina de planificació i l’eina que marca la línia estratègica d’aquelles po-
lítiques de salut dels propers anys i que no hi ha marxa enrere en això.

Ara, entenc que no és moment tampoc de dir: «Ah, mira, hem fet un pas important, 
triomfem i ja està.» No, perquè no està tot fet. Perquè aquí el que estem dient és que ens 
posem a treballar conjuntament amb el col·lectiu i que, per tant, hem de trobar aquest 
model. Tenim una proposta boníssima, que ens la va portar el mateix col·lectiu; però 
això ho hem de fer encaixar en l’organització del mateix sistema sanitari, al qual li re-
clamarem canvis per donar resposta a aquest nou model de salut.

I això no és fàcil; no és fàcil (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el 
temps d’intervenció), sobretot –acabo, eh?– pel que fa a un col·lectiu que sempre és es-
pecialment vulnerable en tot allò de què parlem, que és el col·lectiu dels menors d’edat, 
i que, per tant, aquí queda molt, molt recorregut per anar treballant i anar fent aquesta, 
diria, cirurgia fina de dir: «Com definim aquest model també per a les persones menors 
d’edat», basat també en l’autodeterminació a què tenen dret els menors de decidir com 
se senten i com volen ser en el futur.

El Departament de Salut hi està treballant... (Veus de fons.) D’acord, em demanen 
que acabi, i, per tant...

El vicepresident

Termini, termini.

Alba Vergés i Bosch

Només vull...

El vicepresident

Acabi, acabi –acabi, acabi.
(Algú diu: «Si no fas cas...»)

Alba Vergés i Bosch

D’acord –d’acord. Com que no puc no fer cas a la mateixa comissió (l’oradora riu) i, 
per tant, queda molt malament, només dir que s’impulsa el servei Trànsit del CAP Man-
so com a eina imprescindible per a la definició d’aquest nou model, tant en la formació 
com en la implantació també a territori, que això és un valor i que crec... Felicito el col-
lectiu i seguim treballant.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el diputat Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé, moltes gràcies, vicepresident. Senzillament, per donar, doncs, la nostra expres-
sió favorable, evidentment, a aquest punt. 

Com saben vostès, Ciutadans ha estat apostant també pel contingut, per la forma i, 
en aquest sentit, pel que aquesta proposta de resolució representa. I, com saben suposo 
que vostès, doncs, bé, la nostra il·lustre diputada Noemí de la Calle és una de les perso-
nes impulsores que estan defensant aquí, a Catalunya, temes, bé, del col·lectiu «trans», 
de polítiques d’igualtat.

I, per tant, el nostre grup seguirà treballant, com no pot ser d’una altra manera, per 
aconseguir, doncs, aquestes millores, que són necessàries per a tot Catalunya.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada As-
sumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, president. (Adreçant-se a les representants del col·lectiu Transforma la Sa-
lut.) Benvingudes. (Una de les representants diu: «Gràcies.») A veure, una mica, quan 
et preparaves la comissió, dius: «Ui, la proposta de resolució que vam fer pràcticament 
de seguida després de que hi va haver l’acord que el conseller...» I es va explicar en la 
comissió en una compareixença: l’acord entre el conseller i el col·lectiu «trans», on ens 
van explicar el model d’atenció a la salut. Hi va haver una roda de premsa, ens van pas-
sar un powerpoint, que tenim.

I, aleshores, de cop i volta, penses: «Home, la proposta de resolució hauria de que-
dar coberta amb aquella roda de premsa que es va fer, amb aquella presentació.» I, per 
tant, no sabia fins a quin punt valia..., ratificar una decisió que allà també, a les compa-
reixences... I crec que tots els grups ens vam manifestar..., almenys jo em vaig mani-
festar, i altres grups també es van manifestar a favor del que allà s’havia acordat, però 
sobretot a favor del que s’havia consensuat amb la comunitat transgènere, de deixar en-
rere definitivament la patologització i obrir un període, diguéssim, o obrir una atenció 
sanitària bàsicament fomentada en la decisió i en la codecisió... Era una cosa important.

Avui es ratifica que la resolució és més necessària que mai –ratificar el que allà vam 
dir–, perquè és evident que hi han moltes coses que no s’han fet. Sis mesos després 
d’aquella presentació que el conseller va fer amb el col·lectiu i, hi insisteixo, amb la pre-
sentació aquí, que ens va fer, de tot el que hi havia, hi han moltes coses..., o sobretot en-
cara no s’ha avançat en allò que es podia avançar.

I, per tant, ho deia abans també la diputada: tenim un objectiu, que és continuar 
avançant, però sobretot posar-nos a treballar. I, per tant, encara hi ha unitat avui que 
continua patologitzant, i, per tant, no deixa peu a la codecisió sobre la decisió que vul-
gui prendre la persona que va al servei.

Per tant, és..., jo em prenc la proposta de resolució no com una continuïtat d’allò, 
sinó com una crida d’atenció de que allò que es va presentar no s’està posant en mar-
xa, i, per tant, que, una vegada més, ni que sigui aquesta vegada, amb el vot de tots els 
grups parlamentaris que donin suport a aquesta proposta de resolució, sigui un impuls 
a allò que encara no s’ha fet, que es va anunciar i no s’ha fet. Però sobretot no és perquè 
no s’hagi fet, sinó perquè el col·lectiu mereix que es respecti aquella decisió en la qual 
va participar, i que sobretot és un respecte al seu dret a ser tractat com ha de ser tractat i 
no que es consideri una patologia.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies. I ara, per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la diputada 
Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, gràcies. I en la mateixa línia donem la benvinguda a les companyes. I, en qualse-
vol cas, diem que aquest és un punt que potser s’encallarà més si no ho abracem des de 
la perspectiva que recomana l’OMS, de fer salut a totes les polítiques i, per tant, també 
portar les demandes i les necessitats reals d’aquestes persones a altres polítiques.
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Vull dir, per exemple, que clar que cal despatologitzar la qüestió... (Remor de veus.) 
Perdó...

El vicepresident

Si us plau, una mica de silenci, que està parlant la diputada.
Gràcies.

Àngels Martínez Castells

Sí, gràcies. Que potser és important fer el que ens estan demanant en aquesta reso-
lució, però també al mateix temps és important iniciar i veure com això o aquest mateix 
esperit va a les escoles, va als carrers i, sobretot, s’impedeix que actituds contràries i 
transfòbiques ens emmetzinin les nostres places i els nostres carrers.

En aquest sentit, em sembla que la manera de treure la patologia social amb relació a 
aquestes persones seria fer, com diu o com recomana l’OMS, en la majoria de supòsits, 
salut a totes les polítiques i, en aquest cas, salut a favor de les persones «trans».

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gracias, diputada. Y ahora, por el Grupo de Candidatura d’Unitat Popular, té la pa-
labra... (Veus de fons.) No. (Veus de fons.) Sí. Ahora... Sí. Sí, sí. És el següent grup pro-
posant. I, per tant, té la paraula la diputada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Bé, jo aquí comparteixo una mica part del que deia la diputada 
del Partit Socialista. És a dir, no... Continuïtat? Bé, potser... Aquí ens vam comprometre 
i ens vam..., i vam celebrar que semblava que hi havia avenços i acords amb el Departa-
ment de Salut que anaven en una línia; que s’han fet coses, però que encara estem lluny, 
i que és important no quedar-nos només en el que diem en aquesta resolució i també 
abordar des de molts altres àmbits tot això. I que no perquè s’hagi arribat a un acord en-
tre el Departament de Salut i els col·lectius ja n’hi ha prou.

Perquè, si analitzem una mica el que tenim al voltant, ens n’adonarem, que tenim le-
gislació molt més avançada del que nosaltres estem fent al país, o sigui, a d’altres països, 
no?, i que potser es tracta de que, més enllà del que aquí aprovem i avancem en això i 
dels acords a què s’hagi arribat, comencem a posar també altres elements sobre la taula, 
mirant, doncs, legislacions com la de Malta o l’Argentina, que són molt més modernes 
i que van molt més enllà que el nostre propi model; que mirem el que avui s’aprovarà, o 
es començarà a aprovar, al País Valencià, on s’aprova una llei «trans» que és molt avan-
çada, no?, i que, per tant, podem anar més enllà. Que avui fem un pas, avui fem també 
una alerta per dir que el que fa sis mesos ens pensàvem que era més imminent potser va 
una mica més lent, però que és necessari; però que potser podem anar més enllà.

I aprofito, perquè no ho he fet, per saludar a qui ens acompanya; que, de fet, és grà-
cies a elles també que avui aprovem això, que en el fons ja els hi vaig dir el dia que van 
venir, que, de fet, la seva feina i la seva lluita han estat imprescindibles per arribar fins 
aquí, i que, per sort o per desgràcia, segueix sent imprescindible la seva lluita i que tre-
ballem conjuntament per seguir avançant.

Moltes gràcies.

El vicepresident

Gràcies, diputada. I per finalitzar, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el 
diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. També per expressar la nostra posició amb relació a aquesta pro-
posta de resolució que ve del col·lectiu –el saludo– que ens acompanyen. Bé, també ens 
ho van venir a presentar en la compareixença que va tenir lloc aquí, en el Parlament.

Jo he de dir que el nostre grup parlamentari finalment va decidir no subscriure 
aquesta proposta de resolució. Però vull dir que la no subscripció no era tant perquè hi 
puguin haver reticències respecte d’allò que es planteja en aquesta. Creiem que és una 
proposta bastant equilibrada, molt equilibrada. Però sí que hi han alguns matisos que, 
per part del nostre grup parlamentari, no acabem de compartir plenament. I, per tant, 
amb aquesta no subscripció de la proposta de resolució volíem deixar-ho en evidència.
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També, amb relació al posicionament, hem de dir que el nostre grup no s’oposarà a 
l’aprovació d’aquesta proposta, no? I, en aquest sentit, jo crec que expressem una part 
fonamental d’allò que es demana en aquesta, que és el respecte, sobretot el respecte a 
la diversitat. I, per tant, ho volem deixar clar. Però tampoc no li podrem donar suport. 
I, per tant, la nostra posició serà la d’abstenció.

Perquè, hi insisteixo, hi han alguns conceptes en els quals discrepem; altres, que re-
quereixen matisos. Només dos exemples. Amb relació a l’autodeterminació de gènere, 
bé, doncs, és un concepte que nosaltres no acabem de compartir i, per tant, ho volem 
deixar també clar. I és un concepte que, per cert, apareix en l’exposició de motius i, per 
tant, tampoc no és determinant a l’hora de l’aprovació de la proposta de resolució.

I podem compartir la voluntat de la despatologització que es proposa en la proposta 
de resolució, però no compartim que això pugui ser d’una forma general i genèrica, que 
és tal com es planteja en aquesta. És molt probable que en molts casos això sigui possi-
ble, però també és probable, possible i segurament recomanable que no en tots els casos 
això hagi de ser d’aquesta manera.

Compartim el concepte de codecisió i, evidentíssimament, compartim el respecte a 
la diversitat que es demana en la proposta de resolució. I, per això, la nostra posició serà la 
d’abstenció.

El vicepresident

Gracias. Antes de pasar a la votación, ¿algún grupo tiene que comunicar alguna sus-
titución, que no lo había preguntado al principio?

Montserrat Candini i Puig

Disculpi’m, eh?, president. (Veus de fons.) Sí. Carles... Titon... El diputat Carles Prats 
per la Titon Laïlla, i en Toni Balasch per la Violant Cervera, per... (Adreçant-se a Antoni 
Balasch i Parisi.) Han tingut temps de fer-ho o no? (Veus de fons.) No, em sembla que 
no. Però, per si de cas, tots dos. Ja està.

Gràcies, eh?, i disculpeu.

Àngels Martínez Castells

I jo estic en substitució de l’Albano Dante.

El vicepresident

De Albano... 

Àngels Martínez Castells

Gràcies.

El vicepresident

De Albano Dante. (Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la inter-
venció del vicepresident.) ¡Ay! Gracias.

Entonces, pasamos a la votación de la propuesta de resolución.
¿Votos a favor de la propuesta?
Son 18 votos, del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, Ciutadans, socialistas, Cata-

lunya Sí que es Pot y la CUP - Crida Constituent.
¿Votos en contra?
Ninguno.
¿Abstenciones?
Dos, del Partido Popular.
Queda, por tanto, aprobada la propuesta de resolución.
Y pasaríamos al siguiente punto del orden del día y cambiaríamos de nuevo de 

presidencia, creo, ¿no?

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. «Merci» per haver vingut.
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Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució 
valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del Servei 
Català de la Salut

250-00528/11

Continuem, doncs, amb el punt número 3 de l’ordre del dia, que és la Proposta de 
resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòrtica per via per-
cutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i té la paraula el diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Moltes gràcies, novament, senyora presidenta. Bé, ens trobem davant d’una propos-
ta de resolució extraordinàriament tècnica, crec que important per contribuir i per con-
tinuar contribuint al que és la millora en aquest cas d’una patologia com és l’estenosi 
aòrtica, que és molt prevalent, encara que amb un tractament, doncs, que, per sort, ha 
de ser indicat a gent molt greu i, per tant, és una tècnica poc freqüent, però no per això 
una tècnica que no... Bé, que és una tècnica extraordinàriament important, perquè per-
met no obrir quirúrgicament un pacient i fer un recanvi valvular des d’una via externa, 
des d’un gran vas, i, per tant, és una tècnica, doncs, molt útil en la qual cal endreçar al-
guna cosa.

Cal insistir en que això ha de ser exclusivament una decisió clínica, amb criteris ex-
clusivament professionals, mai polítics. Per tant, senzillament crec que la nostra feina 
avui, doncs, ha de ser facilitar a la ciència... En aquest cas permetin-me l’expressió: gai-
rebé hem de facilitar amb política la ciència-ficció, pràcticament és el que fan aquestos 
extraordinaris professionals. Fer això, doncs, era impensable fa molt pocs anys, i ara ho 
estan fent i amb grans resultats. Per tant, des d’aquí donar les gràcies als professionals 
que fan aquesta ciència-ficció, que fan aquestos miracles que curen, doncs, si fan en 
aquest cas un recanvi d’una vàlvula cardíaca des de fora. Això és una meravella.

I donar les gràcies avui també a la diputada Montserrat Fornells, amb qui en nom 
del Govern hem fet moltes coses i en poc temps hem acceptat les seves esmenes, excep-
te la d’eliminació. Hem acordat mantenir el redactat d’aquell punt que ells demanaven 
eliminar. I, per tant, la proposta final queda amb les seves esmenes excepte la d’elimi-
nació. I, a més a més, hem afegit també una subtilesa en el redactat, però que crec que 
millora, doncs, aquest tema i des de primera hora del matí us hem deixat, gràcies a ella, 
aquest text definitiu, i la Mesa el té. Per tant, el votaríem tal qual us acabo de comentar.

Crec que és un avanç endreçar això professionalment, que siguin els clínics que pu-
guin fer això, i és un benefici que recau i recaurà en aquest cas en la millora molt clara: 
els pacients cardíacs afectats d’una estenosi aòrtica i que se’n poden beneficiar a tot Ca-
talunya, amb una llista única d’aquesta millora clínica i, per tant, funcional.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs, ara, per explicar les esmenes, pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, té la paraula la diputada Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, presidenta. Estem davant d’una proposta de resolució del Grup de 
Ciutadans per introduir la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània a la 
cartera de serveis del Servei Català de la Salut.

El recanvi valvular aòrtic per via percutània, conegut com a TAVI, és una tècnica en 
desenvolupament i que està inclosa en la cartera de serveis públics, i que és indicada per 
un equip de valoració cardíaca en els casos en què la tècnica quirúrgica està contraindi-
cada o és d’elevat risc. El Pla director de malalties de l’aparell circulatori va crear l’any 
2015 un grup de treball per consensuar les indicacions d’aquesta tècnica, del TAVI, i els 
requeriments que han de complir els centres per poder realitzar-la. De fet, va elaborar 
un document que va presentar al CatSalut, i el CatSalut va elaborar una instrucció per 
regular la implantació d’aquest procediment als centres del Siscat. El grup de treball 
d’experts va consensuar les guies de pràctica clínica i les recomanacions per implemen-
tar la tècnica del TAVI a tots els centres de Catalunya, i que han estat incorporats en 
aquesta instrucció que ha elaborat el CatSalut per regular-ne la implantació.
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Actualment, a Catalunya hi ha cinc centres que realitzen la tècnica del TAVI, del 
qual el 2014 hi va haver vuitanta-vuit implants i el 2015, 129. Tots els pacients afectats 
per patologies cardiovasculars tributaris d’alguna intervenció quirúrgica són inclosos en 
llista d’espera amb independència de la via d’abordatge terapèutic, que en cap cas supo-
sa un motiu de discriminació a efectes d’inclusió en la llista. Aquesta tècnica s’inclou 
en el bloc de llista d’espera de procediments de cirurgia cardíaca, valvular i coronària, 
amb un termini de garantia de noranta dies.

La instrucció del CatSalut ja preveu la creació d’un registre que contingui la infor-
mació sobre els pacients atesos per tal d’avaluar l’atenció prestada. El CatSalut, conjun-
tament amb el Pla director de malalties de l’aparell circulatori, crearà una comissió de 
seguiment amb professionals per avaluar el grau de compliment de les indicacions i re-
queriments que la instrucció marcava, així com dels resultats obtinguts.

Finalment, el grup de treball creat també va definir i va consensuar els requisits que 
han de complir els centres per tal de realitzar aquesta tècnica del TAVI, com, per exem-
ple, disposar d’un servei de cirurgia cardíaca propi al centre o bé el de l’existència d’un 
equip multidisciplinari anomenat «heart team».

Per acabar, fer esment que el Grup de Junts pel Sí votarà a favor d’aquesta propos-
ta de resolució després d’acceptar algunes esmenes presentades i arribar a un acord 
d’introduir alguna modificació amb el grup proposant, com molt bé explicava el dipu-
tat Jorge Soler, al qual li agraeixo la bona predisposició per poder negociar i arribar 
a acords. I la proposta de resolució quedarà tal com us hem presentat aquest matí els 
punts d’acord.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula 
la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Jo crec que queda molt poc a afegir, entre altres coses perquè o 
en saps o algú t’ho prepara, i és molt difícil.

En tot cas –ho ha dit el diputat Jorge Soler, no?–, és una proposta de resolució com-
plexa, tècnica, però al mateix temps ell deia «important», i jo crec que també neces-
sària. Mirant les coses, jo estic d’acord amb la proposta de transacció que es presenta, 
però és evident que el que es demana en aquesta proposta de resolució és que la tècni-
ca formi part de manera més habitual de la cartera de serveis, que formi part igual que 
n’està formant part –perquè repassant ho he vist– en moltes altres comunitats autòno-
mes. I, per tant, hi han molts altres centres de fora de Catalunya en què la tècnica forma 
part de la manera més habitual de la cartera de serveis de cardiologia. I, per tant, jo crec 
que és absolutament necessari, doncs, tirar endavant aquest tipus de proposta de reso-
lució.

Què passava aquí? Que estava molt més restringida del que podia ser recomanable 
en un moment determinat. I, per tant, el que és evident i sempre hem dit és que els cri-
teris han de ser clínics i mai economicistes. I, per tant, jo crec que intentava trencar... 
Aquestes són les referències que hi han.

Hi han referències en articles i evidències científiques, perquè quan un es posa a 
buscar, doncs, al final troba la tècnica d’aquesta tècnica, no?, menys invasiva i molt més 
simple que el que pot ser la cirurgia cardíaca oberta; realment el que és. Per tant, estem 
parlant d’uns beneficis que poden arribar a un percentatge de població important i que 
acabi generant al final molts menys estalvis sobretot perquè hi hagi molta menys morbi-
ditat, menys ingrés, i, per tant, en general estigui bé.

Per tant, nosaltres compartim la proposta o la transacció que s’ha presentat avui, 
consensuada pels dos grups, i votarem a favor de la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula la diputada Àngels Martínez.
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Àngels Martínez Castells

Sí; bé, doncs, ras i curt: clar que sí. Pensem que no es poden posar restriccions a 
aquestes pràctiques, és..., tot al contrari quan està demostrat que funcionen.

Dir, a més a més, els avantatges que això representa tant en riscos postoperatoris 
com de recuperació, com de rehabilitació dels pacients. I només lamentar que la cièn-
cia no hagi arribat tan enllà com per poder-ho fer també amb les vàlvules mitrals i les 
tricúspides, i que quan hi sigui espero que el senyor Soler m’avisi i poder presentar una 
moció, una PR en aquest sentit.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la dipu-
tada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta de Ciutadans la veritat és que és una pro-
posta, doncs, molt tècnica i específica, no?, amb una exposició de motius molt clara. 
I, bé, que després d’haver escoltat el diputat Soler i també la diputada Fornells, que és 
qui ha presentat esmenes, doncs, veiem que aquesta és una proposta que és un reflex de 
que la medicina avança, no?, i que, per tant, també, com deia el diputat Soler, s’ha d’en-
dreçar.

Amb aquesta proposta el que es pretén és que el tractament de l’estenosi aòrtica, 
doncs, es faci de forma més habitual a través de..., bé, que aquesta substitució valvular 
aòrtica es faci per via percutània, no? S’ha parlat dels avantatges. Suposa més supervi-
vència i també, doncs, que es resol només amb anestèsia local, no? Crec que és un tema 
important.

Per tant, nosaltres donarem tot el suport a aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Ara, per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la dipu-
tada Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Moltes gràcies. Jo, agafant les paraules de la diputada socialista de «o en saps o t’ho 
preparen», diré que donem suport a la proposta de resolució. I aquí em quedaré.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Diria que ja s’ha posicionat sobre les esmenes perquè ja s’ha arri-
bat a la transacció, que em consta que tots els grups tenen i ningú he entès que volgués 
cap votació separada de re.

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Unanimitat.
Per tant, s’aprova la Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de subs-

titució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de serveis del CatSalut.

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques

250-00537/11

Passem al punt número 4 de l’ordre del dia, que demanem substanciar-lo conjunta-
ment amb el punt número 5, que ja hi ha acord de tots els grups si no vaig errada, perquè 
les dues propostes de resolució van sobre millorar la qualitat de vida de les persones 
celíaques, suport als afectats per la malaltia celíaca... El títol varia una mica, i ja s’han 
posat d’acord. Per tant, començaríem amb la presentació per part del PSC, sí?, i té la pa-
raula la diputada Assumpta Escarp.
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Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Bé, jo crec que, a més, tots els grups ja vam enviar al diputat..., 
va enviar ja a tots els grups la transacció que hem fet. Hem intentat..., perquè a vegades 
quan un fa una proposta de resolució d’aquestes característiques, que jo crec que tots 
hi estem d’acord, hi han maneres d’expressar-ho, d’una manera o d’una altra... El tre-
ball conjunt en aquest cas de dos grups, més la incorporació també d’algunes esmenes 
introduïdes pel Grup de Junts pel Sí, doncs, acaba fent el que realment volem fer: una 
proposta de resolució el més completa possible i que, a més, abordi des de la màxima 
unanimitat una problemàtica i unes propostes, com a mínim, d’acord, o unes propostes 
per posar sobre la taula el que hi és.

Vull recordar que ja l’any 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució, 
la 879/X, on hi havia ja una bateria de propostes al voltant de mesures per millorar la 
qualitat de vida de les persones celíaques, igual que ara. Algunes d’aquestes mesures, 
amb redaccions, si voleu, una mica diferents, es tornen a repetir, com la reclamació al 
Govern de l’Estat d’adopció de mesures fiscals, el sistema d’ajudes per a l’adquisició de 
productes, no només amb una incorporació d’una esmena que hi ha hagut, a persones 
celíaques, sinó també a infants amb intolerància i quan hi hagi vulnerabilitat...

Ara, hi han algunes coses que no s’han fet que val la pena tornar a repetir amb 
aquesta proposta de resolució, i, en canvi, amb altres coses s’han produït avenços, tant 
en el diagnòstic, per exemple, en el qual ja s’ha elaborat un document de consens entre 
el departament i l’Associació Celíacs de Catalunya, s’han fet alguns acords de forma-
ció... Però val la pena tornar a remarcar alguns dels aspectes, no només, deia, d’ajudes, 
sinó les campanyes de sensibilització sobre la malaltia, la formació del sector hoteler i 
de restauració, que hi hagi una vigilància i una certa inspecció perquè no hi hagi en-
creuament d’aliments amb gluten o sense gluten, per tant, que no hi hagi contaminació, 
que la manipulació sigui correcta. I sobretot també que en aquelles coses que organit-
zem des del món públic, no?, organismes oficials de la Generalitat, doncs, d’alguna ma-
nera també hi hagi disponibilitat d’aliments i begudes sense gluten i lliures d’exposició, 
al mateix temps, de manera que tothom pugui «disfrutar» de les coses que..., o que no 
generi, per entendre’ns, aïllament, sinó que tothom ho pugui «disfrutar». Igual que en 
el món educatiu o en el lleure la canalla, doncs, que és celíaca pugui tenir les mateixes 
condicions i estar tranquil·lament en el menjador escolar.

Són algunes coses del dia a dia, són algunes coses més de llarg abast, com poder fa-
cilitar tots els mecanismes de diagnosi, però sobretot també facilitar el tema de la des-
pesa que genera. Crec que tots compartim que costa 1.600 euros anuals més en despesa 
en alimentació que les persones que no tenen la malaltia. Per tant, aquí també aquest 
toc d’atenció allà on hi hagi vulnerabilitat, que en el moment de la diagnosi, doncs, hi 
hagi un suport perquè bàsicament en aquest cas els infants també puguin ser tractats de 
la malaltia, perquè en el fons aquesta malaltia l’únic que necessita és una dieta molt es-
tricta, dieta que malauradament surt caríssima, com hem dit fins ara.

Per tant, agrair a tothom el treball fet, sobretot al diputat de Ciutadans, que ho ha 
treballat amb excel·lència, i que permet entre tots millorar el que pot ser un acord que 
tiri endavant.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. 

Proposta de resolució de suport als afectats per la malaltia celíaca

250-00643/11 

Doncs, ara té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. Comenzaré por los agradecimientos. En primer lugar, a la Aso-
ciación Celíacs de Catalunya, cuyos representantes nos acompañan hoy, por su ayuda 
para mejorar esta propuesta de resolución, por su constancia en la defensa de los inte-
reses de su colectivo y por su paciencia, como explicaré después. En segundo lugar, al 
doctor Vicente Varea, experto en esta materia, cuyo asesoramiento profesional ha sido 
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fundamental. Y, en tercer lugar, al Grupo Socialista, que tenía presentada en primer 
lugar una propuesta, su propia propuesta de resolución, pero que, como ya ha dicho la 
diputada Assumpta Escarp, enseguida nos pusimos de acuerdo para intentar lograr un 
texto conjunto, que es el que debatimos hoy.

Este Parlament, como ya se ha comentado, ya se ha pronunciado en otras ocasiones 
en apoyo a este colectivo. Se ha mencionado la Resolución 879/X. En esta resolución se 
publicó el correspondiente control de seguimiento, y quisiera hacer una mención. En 
concreto respondía al punto séptimo, punto séptimo que pedía: «Fer les gestions perti-
nents perquè els menjadors escolars i les universitats disposin de menús per a celíacs.» 
Se contestó que hay una guía de 2012 que «explica com i què cal tenir en compte en la 
planificació de menús sense gluten i proposa una programació com a exemple». Para 
dar cumplimiento a una resolución de 2015 se hace referencia a una guía de 2012. En 
fin. Por eso decía yo al principio que agradecía la paciencia de la Associació Celíacs de 
Catalunya y en general de todo este colectivo, que ve pasar resolución tras resolución y 
sus necesidades siguen existiendo.

También se han hecho pronunciamientos en muchos municipios y a instancias tam-
bién de nuestro propio grupo o de otros. El último del que nos ha llegado información 
en este Parlament es del Ajuntament de Premià de Dalt. Ha sido una moción presentada 
en el Pleno del pasado mes de febrero por el grupo municipal del PDECAT y a la que 
se adhirieron la totalidad de los grupos municipales; se adhirió el PSC, Esquerra Repu-
blicana, PP y la Crida. Esta moción de Premià contiene una serie de demandas que son 
perfectamente equiparables con la propuesta que hoy debatimos, por lo que entendería-
mos que..., con esa unanimidad esperamos que hoy tengan el mismo apoyo.

Yendo a la propuesta en concreto, la diputada Assumpta Escarp también ya ha he-
cho mención a algunos de sus contenidos. Yo quería detallar únicamente dos: el tema de 
menús escolares y el tema de las ayudas fiscales. Casualmente también ha sido el punto 7 
–ha sido una casualidad– en el que volvemos a pedir que los comedores escolares ten-
gan menús para celíacos. Algunos centros ya los ofrecen, eso es cierto, otros no, pero, 
si el comedor escolar coincidimos en considerarlo como un espacio educativo más, los 
niños tienen que tener también su menú y no tener que ir con su propia fiambrera.

Pero además el riesgo de contaminación cruzada al que ha hecho mención la señora 
Escarp es importantísimo. Informar, según nos ha comentado la Asociación Celíacos 
de Cataluña, que esta misma semana, en los días que llevamos en esta semana, ya ha 
habido tres casos de intoxicación en comedores escolares porque en el manejo de los 
alimentos no se ha tenido el debido cuidado de impedir todo contacto con cualquier 
utensilio, con cualquier otro elemento con gluten.

Y, en cuanto a las ayudas fiscales, pedimos la reducción del IRPF. El propio colec-
tivo nos manifestó que le parecía más adecuada que, por ejemplo, una reducción del 
IVA, porque esa reducción de IVA también beneficiaría a personas sin patología que 
pudieran..., simplemente les gustaran estos alimentos. Incluso hay un cierto bulo por ahí 
de que alimentos sin gluten podrían ayudar a adelgazar, lo cual es absurdo. Una dieta..., 
perdón, una reducción del IRPF se puede focalizar específicamente en los enfermos 
afectados de una forma más concreta.

Y así implicamos al Gobierno central, que, hay que decirlo, también ha incumplido 
sucesivamente las solicitudes que de este Parlament se le han hecho para que convoque 
ayudas..., perdón, para que promulgue ayudas fiscales para este colectivo. Pero además 
comprometemos a la Generalitat, que en su tramo de competencias del IRPF puede y 
me atrevo a decir que debe comprometerse ya de forma sustancial y concreta con este 
colectivo. En otros países europeos tienen ayudas fiscales, y si se aprueba esta propues-
ta de resolución –y esta vez se dará cumplimiento, que ya toca–, desde Cataluña, y den-
tro de nuestras competencias, podemos ser pioneros en España.

Sobre las enmiendas, decir que había una enmienda presentada, la que consta en el 
propio dosier, por parte de Junts pel Sí, que ya hemos comentado que no la aceptába-
mos. Y hemos acordado una enmienda in voce, que si les parece procedería a leer con 
un pequeño ajuste, por favor, diputada socialista. Junts pel Sí ha hecho un mínimo ajus-
te técnico en el texto del que habíamos hablado antes, además del anterior. Entonces, si 
les parece, procedería a leer el punto 2 tal y como quedaría, si están ustedes de acuer-
do; quedaría así el punto 2: «Establir un sistema d’ajudes específiques per a l’adquisi-
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ció d’aliments específics...» Quito lo de gluten, ya que añadimos otras intolerancias. Ho 
repeteixo: «Establir un sistema d’ajudes específiques per a l’adquisició d’aliments espe-
cífics per atendre els menors amb celiaquia, intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries en 
situació de vulnerabilitat.» Aquest és l’acord al que hem arribat de forma verbal. Y sería 
el punto 2 final de la propuesta, si finalmente es aprobada.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara té la paraula, per part de Junts pel Sí, la diputada 
Magda Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Bé, moltes gràcies. Com deuen comprendre, jo tampoc tinc tota la informació i, per 
tant, agraeixo al responsable institucional que ens passi sempre tot allò de què dubtem. 
I, tot i fer una visió general, volem dir que votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció, la transaccionada pel Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari de Ciu-
tadans.

Tot i que..., i agrair que incorporin aquesta petita esmena. No deixa de ser que és una 
proposta de resolució, diguem-ne, poc específica. És a dir que tampoc no obliga ni diu 
exactament el que s’ha de fer. I, per tant, vull dir que, per exemple, sol·licitar al Govern 
d’Espanya la creació d’un sistema d’ajudes fiscals és la voluntat no només d’aquest grup 
parlamentari i del Govern d’estudiar-ho, de mirar-ho i de fer-ho; també un sistema d’aju-
des específiques; haurem de mirar quin tipus de sistema, com el farem. Aquí no posa 
exactament quin és el tipus de sistema que haurem de fer. Per tant, això no serà imme-
diat. Entenem que és voluntat nostra i del Govern de poder-ho fer. I, per tant, votarem 
els dos.

Pel que fa també –i així ho he dit– a estudiar com i quan ho hem de fer, i si només 
únicament i exclusivament per a les persones celíaques o verdaderament ho farem ge-
neralitzant, incorporant totes aquelles persones o totes aquelles altres intoleràncies o al-
lèrgies o altres patologies... Tot i així, entenem que hem de començar per alguna banda, 
però que esperem i desitgem que amb les aportacions de tothom ho puguem fer una mi-
queta més ampli i no únicament i exclusivament posar una tireta en un dels temes, que 
era el que jo volia comentar.

Després, en els punts 3, 4, 5, 6 i 8 els faré arribar a vostès tota la documentació que 
m’han passat tant des de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària com també des 
de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per explicar-me i especificar-me exactament 
què s’està fent. I ens demanen, si us plau, que tant l’Associació Celíacs de Catalunya 
com també la resta de grups parlamentaris qualsevol cosa que vegin que no quadra..., 
o aquest «incrementar» què vol dir?, què cal exactament amb aquest «incrementar»?, 
quines són les polítiques, les accions concretes? Perquè ells en aquest moment, com que 
vostès diuen «incrementar», entenen que ja ho estan fent. Exactament en quines? I de-
manaria, si us plau, que aquestes propostes de resolució siguin potser una miqueta més 
específiques. Ens posem a la seva disposició tant l’agència catalana com l’Agència de 
Salut Pública per mirar entre tots de buscar aquestes mancances que vostès diuen i que, 
per tant, d’alguna manera ens agradaria tenir segur.

Pel que fa al punt 6, que és assegurar la disponibilitat d’aliments i begudes sense 
gluten, ja es fa, ja hi ha un projecte, un protocol signat entre l’agència catalana i també 
entre l’associació de celíacs. Que també em poso a la disposició de l’associació de ce-
líacs per fer un seguiment i dir-me exactament o dir-nos exactament en quin moment 
falla, en quin moment no falla, si s’ha d’ampliar, si l’hem de canviar. D’acord? Perquè 
el que tenim..., no tenim tampoc moltes queixes de dir que no funciona, eh? Ja els faré 
arribar tot allò que m’han dit que tenim i que espero i desitjo que així sigui.

Per descomptat que els productes sense gluten són més cars que aquests que tenen 
gluten, i l’excés de cost per a la família al cap de l’any és molt important. I estem, per 
descomptat, molt d’acord amb que sobretot en situació de vulnerabilitat s’ha de fer al-
guna cosa per la salut no només de l’infant, sinó per la tranquil·litat i la dignitat de vida 
dels familiars i que no hagin de tenir el nen tot el dia a casa per temes exclusivament 
d’aquest tipus.
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Bé, dir-vos que l’últim punt, que és el d’assegurar mitjançant les oportunes..., no, 
perdó, assegurar que els menjadors i els centres educatius..., exactament el mateix. Em 
diuen que en aquest sentit el Departament de Salut, a través de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya, juntament amb l’associació de celíacs, ha elaborat una proposta per tal 
que es disposi d’accés a aliments lliures de gluten amb garanties a la restauració col·lec-
tiva i a l’entorn universitari i escolar. Sí que agrairia que, com han dit, si hi ha en algun 
moment o en algun lloc que aquest document que vostès han elaborat, aquest protocol 
que en principi hauria d’estar ja en marxa..., en quins moments falla.

Per tant, ens posem a la seva disposició per, tot allò que ja està fet, mirar exactament 
en aquesta proposta de resolució que la creiem molt interessant i indispensable per al bé 
de tothom..., en puguem fer un seguiment molt més explícit i molt més tècnic per po-
der-los ajudar a vostès i sobretot a nosaltres també, no?, per mirar si tot això que ens escri-
uen i ens diuen és això mateix. I quines són les coses que se’ns escapen de les mans que 
en aquest moment voldríem sobretot arreglar.

Bé, doncs, res més. Només moltíssimes gràcies al senyor Barra i a l’Assumpta Es-
carp per canviar i fer in voce aquesta petita esmena que creiem que ajudarà a fer-ho tot 
més complet.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la 
diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Bé, sí. Jo al final, després de les esmenes, no he acabat d’entendre si ara només va 
per les criatures amb afectació celíaca o intolerància o va per totes les persones que pa-
teixen... Bé, en qualsevol cas espero que sigui per a tothom, i naturalment hi donarem 
el nostre suport.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Marisa 
Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Sí; gràcies, presidenta. Bé, agrair les dos propostes presentades tant pel Partit Socialis-
ta com per Ciutadans, perquè entenem que atenen les demandes, doncs, de l’Associació 
Celíacs de Catalunya, a qui també vull aprofitar per felicitar la tasca que estan duent a 
terme des de fa més de quaranta anys. I també vull dir, doncs, que és la primera organit-
zació en àmbit estatal que es va crear en defensa dels interessos d’aquest col·lectiu. Per 
tant, felicitacions a aquesta associació.

Bé, són demandes encaminades, com diuen els dos títols de la proposta, doncs, a 
protegir i millorar la qualitat de vida dels celíacs i les seves famílies. I amb això, evi-
dentment, nosaltres estem totalment d’acord, hi donem tot el suport.

I sí que vull fer referència als temes de fiscalitat, no? Quan es parla per part del Par-
tit Socialista de la reducció de l’IVA, nosaltres hi donarem suport perquè compartim, 
no?, des d’un punt de vista sanitari, que es faci aquesta reducció. I aquí, doncs, la dar-
rera decisió al final no la tindrem nosaltres, no serà aquest Parlament, ni serà aquesta 
comissió, ni tan sols el Ministeri de Sanitat, que em consta que hi està perfectament 
d’acord, sinó que, al final, doncs, això ha de passar pel Ministeri d’Economia, no? I, en 
aquest sentit, també em vull referir al fet que quan aquí, a Catalunya, ens parlen, per part 
de Ciutadans, de que hi ha d’haver un canvi en la fiscalitat en aquesta qüestió pel que fa 
al Govern de la Generalitat, doncs, segurament, per molt que el departament de sanitat 
vulgui fer aquests retocs fiscals en benefici del col·lectiu, també segurament es toparà 
amb el Departament d’Economia. Per tant, és un tema global, que sí que hi votarem a 
favor, però que, ja dic, no depèn només de nosaltres.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, per la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada 
Eulàlia Reguant.
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Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. Com que ja s’han dit moltíssimes coses, tampoc afegiré massa 
més. És evident que cal anar abordant qüestions com aquestes de manera cada cop més 
integral, no?, perquè, en el fons, jo crec, fa quinze anys parlar de celíacs potser no tenia 
la repercussió que podia tenir ara. N’hi havia, no?, no era un tema tan estès i, per tant, 
vol dir que ara, d’una manera o altra, s’han de posar sobre la taula, de manera decidida, 
algunes d’aquestes coses, però molt probablement, en breu, tindrem clar –si no ho tenim 
ja– que hem d’anar més enllà. 

Però com que finalment s’ha arribat a una transacció conjunta i crec que en aquests 
casos sempre ningú acaba d’estar del tot, no?, o satisfet o hi ha coses que es perden pel 
camí però que igualment posen en valor una feina conjunta, nosaltres hi donarem suport.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, diria que no hi ha cap altra consideració. I queda clar també 
el text tal com queda amb aquesta última esmena in voce de..., bé, esmena o transacció 
in voce que ens ha llegit el diputat de Ciutadans. 

Per tant, passem a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Queden aprovats, doncs, el punt 4 i el punt 5 de l’ordre del dia, que demano que es 

puguin també..., bé, que ja està preparat per fer una única resolució del Parlament de 
Catalunya.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei de farmàcia en horari 
nocturn a Sitges 

250-00541/11 

Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn a Sitges, presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans. I té la paraula el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida a la representación de nues-
tro grupo municipal y la agrupación local de Sitges. Gracias por acompañarnos. 

El pasado julio, hace ya nueve meses, en esta Comisión de Salud se tramitó una pro-
puesta de resolución, a instancia de nuestro grupo también, que fue aprobada por mayo-
ría y sin ningún voto en contra –es la número 238/XI–, que pedía tres cosas: reabrir el 
servicio de atención continuada del CAP Sitges, en los mismos horarios que tenía antes 
de los recortes, es decir, 24 horas al día, 365 días al año; reabrir el consultorio del Ga-
rraf, también en las condiciones que tenía previamente, y establecer un espacio de diálo-
go y cooperación con el ayuntamiento, gobierno territorial de salud, consorcio sanita-
rio, representantes, etcétera, para velar por la calidad de los servicios de salud en todo 
el municipio.

De esta resolución se recibió, hace apenas un mes, un informe de cumplimiento que 
informa que de momento no se ha cumplido nada, según nuestro punto de vista. El in-
forme es un ejercicio bien diseñado de propaganda, aderezada con una cantidad respe-
table de información banal. A ver, no es que nos extrañe que el departament del hono-
rable señor Comín se haga autopropaganda bien diseñada; no nos extraña. Pero, como 
digo, el informe de cumplimiento no informa de ningún cumplimiento. Ni se ha recu-
perado el horario de urgencias del CAP de Sitges, ni el del consultorio del Garraf, ni se 
ha abierto el espacio de diálogo con todas las entidades que se mencionaban en aquella 
resolución. 

Y entonces, ¿de qué informa? Pues informa de que el departament está elaboran-
do el plan director de atención continuada y urgente de Cataluña; lo sabíamos. Dice el 
informe que dentro de esta elaboración se están analizando..., bla, bla, bla; teniendo en 
cuenta..., bla, bla, bla, y que a partir de los resultados de estos análisis se tomarán las 
decisiones pertinentes en relación con..., bla, bla, bla. Y que, dentro de todo este lento 
proceso, una de las actuaciones que se contemplan es que sea un proceso participativo 
y, eso sí, con el Ayuntamiento de Sitges. Eso es así: por lo menos el ayuntamiento sí es-
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tuvo representado directamente para recoger sus propuestas que enriquecerán los..., bla, 
bla, bla.

Y en el último párrafo de once líneas se dedica a informarnos de las características 
y funciones de los concerts de salud de las regiones sanitarias, por si no nos habíamos 
enterado de su existencia. Bla, bla, bla. Efectivamente, se han producido reuniones con 
el Ayuntamiento de Sitges –esto es cierto, lo sabemos– y, además, como me ha comen-
tado amablemente la diputada de Junts pel Sí, la diputada Rosell, ya se están empezan-
do a dar algunos pasos. Bien, ya no todo es bla, bla; por fin, aunque, de momento, los 
pasos nos parezcan insuficientes. 

Pero los aproximadamente treinta mil habitantes del municipio de Sitges y del Ga-
rraf han de trasladarse a pueblos vecinos, con problemas de comunicación –como ya 
dejamos claro en la tramitación anterior–, donde sí pueden encontrar un hospital con 
servicios de urgencia. Pero ¿si necesitan medicamentos? Un hospital es fácil localizarlo, 
pero ¿y la farmacia de guardia? Aunque se aprendieran todos los lugares donde están 
las farmacias en todos estos municipios, ¿cuál está abierta hoy, en horario de urgencias? 
¿Han de descargarse las apps de todos los ayuntamientos vecinos para buscar informa-
ción? ¿Han de llamar a la Guardia Urbana cada vez que tienen que ir de urgencias?

La propuesta que presentamos hoy, si se aprueba y si se cumple, al menos soluciona-
ría el problema de disponer de una farmacia en Sitges abierta las veinticuatro horas, en 
tanto las conversaciones que se están llevando a cabo y que están, como digo, dando al-
gún pequeño fruto..., pero, en fin, en tanto se va concretando de una manera sustancial. 
O si, por fin, se da cumplimiento real a la anterior resolución aprobada en este Parla-
ment. Al menos, esto sí podemos solucionarlo, y supondría una importante mejora para 
los vecinos de Sitges, una mejora muy demandada en el municipio y muy necesaria.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, per l’esmena presentada, té la paraula, del Grup Parlamenta-
ri de Junts pel Sí, la diputada Maria Rosell.

Maria Rosell i Medall 

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputat Barra, si els hi sembla bé, retirem l’esmena.

Martín Eusebio Barra López

Perdó, havíem comentat que l’esmena que havien presentat..., sí, era aquesta, estava 
retirada.

Gràcies.

Maria Rosell i Medall 

D’acord? 

Martín Eusebio Barra López

Sí.

Maria Rosell i Medall 

Vinga, gràcies. Doncs, passaré a explicar per què la retirem i el nostre vot. L’objectiu 
del servei d’urgències de les farmàcies és garantir, evidentment, l’atenció farmacèutica 
i/o realitzar una actuació professional, en cas de necessitat immediata, de tractament 
farmacològic i/o dietoterapèutic urgent, fora de l’horari ordinari, de l’horari normal de 
farmàcia, per la necessitat ineludible de l’aplicació d’un tractament, la qual ve recolza-
da, una gran majoria dels casos, d’una recepta mèdica. 

En el cas de Sitges, a partir de l’horari que es tanca el CAP, els usuaris han d’anar 
a les farmàcies de Vilanova i la Geltrú o a Sant Pere de Ribes. Per tot això, és cert que 
tant des dels usuaris, les persones de Sitges, com l’alcalde, en el seu cas, que excuso per-
què avui no ha pogut venir –ahir se’l va convidar, però avui li era impossible venir–, i 
l’ajuntament estan treballant i estan demanant la necessitat de poder endreçar i reobrir 
el CAP. Davant d’aquesta necessitat, al Garraf s’ha creat una plataforma per la sanitat 
pública del Garraf; al conseller Comín ja se li ha presentat, ja n’està assabentat, i ja s’hi 
va començar a treballar el mes de setembre del 2016. 

Aquesta plataforma aglutina administracions, agents socials i entitats amb la vo-
luntat d’articular una veu unitària en les reivindicacions sobre les necessitats de tota la 
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comarca, no només de Sitges, sinó de tota la comarca sanitària. Ja s’han fet quatre reu-
nions, s’han posat els objectius a curt i a llarg termini i ja s’està treballant per aconse-
guir-los. Els veïns i veïnes, juntament amb l’alcalde i l’Ajuntament de Sitges, han anat 
reclamant la recuperació del servei d’atenció continuada del CAP i l’ampliació dels ho-
raris a les farmàcies, per tal de cobrir l’horari nocturn. 

En data de 20 de juliol del 2016 i a instàncies de la Direcció General d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitària, va tenir lloc una reunió en la qual van assistir els re-
presentants del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i representants de la Sub-
direcció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques de l’esmentada di-
recció general amb la finalitat de replantejar el servei nocturn de les farmàcies a Sitges. 

El mateix dia 20 van ser convocats els titulars de l’oficina de farmàcia de Sitges, que 
van mantenir una reunió amb el secretari de la Junta de Govern del Col·legi de Farma-
cèutics de Barcelona, on es van adoptar els següents acords. El primer va ser que durant 
el període de maig a octubre hi haurà una oficina de farmàcia oberta al públic de dos 
quarts de nou del matí fins a les onze de la nit, de dilluns a diumenge; durant el període 
de novembre a abril, amb horari d’oficina de farmàcia, que presti el servei nocturn de dos 
quarts de nou a les onze de la nit, de dilluns a diumenge. I el segon punt és l’inici d’un 
nou horari; serà a partir de l’1 de setembre del 2016. Aquests acords van ser ratificats per 
la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, en sessió celebrada 
el 26 de juliol del 2016.

Per això, i en aplicació del Decret 321/1996, de l’1 d’octubre, l’article 8, i en virtut 
dels acords presos en la reunió mantinguda el 20 de juliol del 2016 entre els represen-
tants de la Direcció d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, el Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Barcelona, l’Ajuntament de Sitges i els titulars d’oficina de farmàcia 
de Sitges, van acordar que hi haurà una oficina de farmàcia que ampliarà el seu horari 
ordinari fins a les onze de la nit. Tot això es va acordar. I ara, des del departament tam-
bé, el mes d’abril es presentarà el Pla nacional d’urgències, en base a les necessitats po-
blacionals, tant a primària com a hospitalària, i es determinaran els criteris d’obertura i 
ampliació horària tant dels CAP com dels CUAP. 

Abans del juny se sabrà quins són els centres que s’obriran. Per tant, esperem que Sit-
ges tingui el servei adequat a les necessitats que realment li són imprescindibles. Per tant, 
com que pensem que això ja està molt avançat i també ja s’està tirant endavant, per això 
hem retirat l’esmena, perquè pensem que..., bé, que es realitzarà en breu, eh?

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies.

Maria Rosell i Medall 

El nostre vot serà evidentment favorable.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada 
Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. No, per donar-hi suport. Jo crec que ho ha explicat molt bé el 
diputat. I ara, bé, doncs, hem tingut la possibilitat també de tenir més informació, que, 
si no, de vegades, no se’n disposa. I, per tant, també saber que hi ha alguna cosa en mar-
xa, però que encara fa necessària la mateixa proposta de resolució, en el sentit de, bé, 
doncs, si s’han buscat fórmules, les fórmules s’han d’aplicar. I, realment, jo crec que hi 
ha un tema de base, que és..., el primer que hauríem de dir és que es donés compliment 
a la resolució del passat mes de juliol, que el diputat ens llegia la resposta –a vegades, 
els controls de compliment són com són– i, per tant, si el CAP està obert, la farmàcia 
estarà oberta, perquè això és el que marca la mateixa llei.

Per tant, aquí tenim un problema, diguéssim, de base, que és el no compliment del 
servei d’atenció continuada del CAP de Sitges, tal com es va aprovar en una resolució 
en aquest mateix Parlament. Però, en tot cas, també jo crec que celebrem, com sempre, 
que puguem arribar al màxim acord possible pels ciutadans i ciutadanes de Sitges i pel 
servei que necessiten.
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I, si m’ho permet la presidenta, donat que ja he manifestat el meu vot favorable a la 
proposta de resolució, només m’agradaria fer un aclariment molt breu –com que veig 
que no m’escolta, vaig fent (veus de fons); això vol dir que sí, exacte, per assentiment– a 
la diputada Casamitjana. És una referència molt breu, no pateixis, al..., no ho he dit en 
cap cas despectivament quan he dit: «O en saps molt o t’ho preparen.» 

Està molt bé, a mi ja m’agradaria que realment es preparés. I, a més, algunes 
d’aquestes preparacions ajuden, d’alguna manera, a tenir més coneixement de les co-
ses que passen. Com ara mateix, doncs, sabem alguna cosa que el departament estava 
treballant que, si no, els diputats i diputades, diguéssim, sector oposició..., a vegades és 
més difícil tenir aquesta informació. I, per tant, la preparació serveix, entre altres coses, 
per a això.

I ja per acabar, la intervenció de la senyora Casamitjana parlava de com n’era, de ge-
nèrica, la proposta de resolució. Clar, si em miro... (Veus de fons.) No, continuo parlant 
de la Casamitjana, sí, de la proposta de resolució anterior. I si em miro les esmenes que 
normalment fa Junts pel Sí –«vetllaran», «promouran»–..., vol dir que tots plegats, a ve-
gades, parlem una miqueta en genèric.

Gràcies.

La presidenta

D’acord, diputada, però ja havíem acabat una proposta de resolució i érem a una al-
tra. (Veus de fons.) Continuem. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula la diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, molt breument. Saben que el meu vot sempre és favorable a que es reobrin tots 
els CAP en horari nocturn; per tant, que també es reobrin els serveis de farmàcia. Crec 
que la correlació és evident. I només fer un suggeriment: que, en lloc d’utilitzar sempre 
«bla, bla, bla» –i més en aquest cas concret–, es faci un homenatge a Mina i també s’uti-
litzi «parole, parole, parole», que moltes vegades s’utilitza en les mocions i en les pro-
postes de resolució d’aquest Parlament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. També per anunciar el nostre suport a aquesta proposta de reso-
lució, i esperar que aquest tema pugui quedar resolt a satisfacció dels usuaris de Sitges 
com més aviat millor.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara..., ja està. Per tant, no es pot posicionar sobre les esmenes, se-
nyor Martín Barra, perquè no hi ha esmena.

Passem, doncs, a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Molt bé, doncs, queda aprovada la Proposta de resolució sobre la reobertura del ser-

vei de farmàcia en horari nocturn a Sitges.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona

250-00551/11

Passem al punt número 7 i últim punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona, presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i té la paraula la diputada Assumpta Escarp.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Aquí també hi han algunes esmenes. Ara sí que...

La presidenta

Suposo que...
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Assumpta Escarp Gibert

Ara parlaré d’això, sí. No, em portaré bé –em portaré bé.
Per què parlem avui sobre desfibril·ladors i concretament parlem de Tarragona? És 

evident que, com tothom sap –i també ho diu la mateixa presentació–, la mort sobtada 
cardíaca i extrahospitalària és la més freqüent, bàsicament perquè si estàs en àmbit hos-
pitalari hi són a temps, però bàsicament es produeix molt en l’àmbit domiciliari, però 
cada vegada més també s’està produint en el mateix espai públic. Tots sabem que com 
més ràpid hi actues més possibilitats de supervivència hi ha. Per tant, és un dels temes 
que està sempre sobre la taula.

Catalunya ha fet moltes coses, i s’han de dir, eh? Té normativa pròpia des de l’any 
2012; ha tirat endavant el decret de l’any 2015, on va aprovar el catàleg d’activitats i cen-
tres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció. Però també és veritat que la mateixa 
sensibilitat de la gent, d’institucions i d’associacions ha portat moltes vegades –o d’ad-
ministracions locals, o d’altres administracions– al voluntarisme d’instal·lar desfibril·la-
dors, i també s’ha de dir que hi han empreses que en venen, i per tant, també és veritat 
que van comercialitzant una mica la imatge d’espais cardioprotegits.

Hi ha un estudi sobre l’evidència del desplegament territorial dels DEA a Catalunya 
que va concloure que bàsicament s’hauria de treballar una planificació amb criteris epi-
demiològics, i recomana la implementació d’un programa formal elaborat prèviament 
d’accés públic. És a dir, està molt bé que a alguns llocs sigui obligatori, però amb crite-
ris epidemiològics establim on hi han d’haver-hi o no desfibril·ladors, perquè això també 
ajudarà molt més a tot el que és el procés de manteniment, de formació, perquè..., i de 
posada en marxa, és a dir que hi hagi gent que sàpiga el que s’hagi de fer, que el man-
teniment del desfibril·lador es faci correctament, és a dir que d’alguna manera aquella 
voluntat que hi ha hagut es pugui manifestar.

Val la pena que hi hagi aquest programa, tal com recomanava, amb criteris fets més 
mèdics i epidemiològics. I el que es parlava és d’un programa integral que fos liderat 
bàsicament per l’autoritat sanitària i que establís no només el desplegament de tota la 
normativa, sinó totes les característiques i la formació.

I això és el que nosaltres hem tirat endavant en aquesta proposta de resolució. És ben 
cert que n’hi ha una altra que es va fer, crec que en la comissió on es tracten esports..., 
que també hi ha una proposició en aquest sentit. I el que en..., la proposta de resolució 
nostra és molt senzilla, en aquest sentit; és posar-nos d’acord exactament Salut i esports 
perquè tiri endavant d’entrada un programa pilot sobre aquest..., programa liderat per 
l’autoritat sanitària, que determini..., amb aquells criteris que dèiem, amb planificació i 
amb criteris epidemiològics; que es faci en un àmbit territorial molt concret, que és Tar-
ragona, i a partir d’aquí, si el programa pilot, doncs, i el desplegament es veu que són 
els correctes, té una equitat territorial, podem formar la gent, mantenir els aparells i tal, 
doncs, es passi a tot Catalunya.

Respecte a les esmenes, només tenim esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
del partit de Ciutadans, que no els acceptaríem la primera, però em sembla que estem 
bastant d’acord, perquè proposen que sigui bàsicament a tot Catalunya i, clar, ja, si ho 
fem a tot Catalunya, poc programa pilot. Però, en canvi, sí que, un cop fet el programa 
pilot, l’estenguem a tot Catalunya. I, per tant, sí que acceptaríem l’esmena número 2.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per a les esmenes, 
té la paraula el diputat Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Muchas gracias, presidenta. Bueno, en esta propuesta de resolución del Grupo So-
cialista sobre los DEA que se proporcionan en vía pública, poco podemos añadir a la 
parte expositiva. Como ya ha dicho la compañera socialista, es una propuesta sencilla 
y muy clara.

Por ello, nuestras enmiendas han ido encaminadas más que nada a ampliar ese aba-
nico a toda la comunidad y no quedarnos únicamente en Tarragona, que, por otro lado, 
también nos parece bien y nos parece correcto como punto de partida.
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Por lo que, en la enmienda número 3 –que ha dicho en la número 2, pero es la 3–, 
hemos presentado una incorporación: que, después de realizar ese proyecto prueba, un 
proyecto piloto, esos resultados se realicen en Tarragona –sí, correctamente–, y luego 
se extiendan para aplicarlos en toda la comunidad autónoma.

Estamos de acuerdo en que es totalmente necesario que los DEA estén disponibles 
allí donde son necesarios, y que abarquen siempre el mayor número de espacios dispo-
nibles y donde la normativa actual tal vez no acaba de llegar.

Son cuatro las comunidades autónomas que regulan con una normativa propia el 
Real decreto 365/2009, del 20 de marzo, que son Andalucía, Cataluña, Canarias y País 
Vasco. Y lamentablemente Cataluña no es o no tiene la normativa más completa para 
asegurar el buen uso y distribución de los DEA en toda la comunidad.

Creemos que es una buena oportunidad para poner sobre la mesa la necesidad 
de una reforma o adaptación de la normativa actual, regulada mediante el..., Decret 
151/2012, de 20 de novembre, i posteriorment..., ampliada mediante el Decreto 30/2015, 
del 3 de marzo, para establecer de una manera más amplia y, por lo tanto, más completa 
todos los requisitos y obligaciones para la instalación y el uso de los DEA.

Para acabar, simplemente anunciarles nuestro voto favorable, de Ciutadans, a la pro-
puesta de resolución.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, té la paraula la 
diputada Àngels Martínez.

Àngels Martínez Castells

Sí, gràcies. És una evidència que els desfibril·ladors salven vides, que hi han llocs 
d’especial risc i que està bé començar per un programa pilot a Tarragona. Però també 
tenim molt present que aquesta és una necessitat que l’Administració coneix des de fa 
molts i molts i molts anys. I que des de fa molts i molts anys s’han anat donant allargues 
a aquesta pràctica i a aquesta instal·lació, que realment crec que hauria permès, com he 
dit, i com s’ha demostrat sobradament, salvar vides.

Per tant, el nostre vot serà favorable, i demanarem que no s’allargui, que no es donin 
voltes, sinó que es comenci, doncs, molt bé, ja per Tarragona, però que es pensi que no 
és una qüestió innovadora en absolut.

Tenim experts a Catalunya que han anat a exportar, per entendre’ns, arreu del món 
programes d’utilització de desfibril·ladors amb resultats magnífics. I és una llàstima que 
aquí encara estiguem amb programes pilot.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el diputat 
Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Per dir que compartim allò que s’expressa en aquesta proposta 
de resolució i, per tant, hi donarem suport per tal de fer possible que aquesta extensió i 
aproximació d’aquest element de..., anava a dir «prevenció», però no és prevenció, sinó 
que és d’actuació immediata davant de determinades patologies cardíaques, doncs, pu-
gui ser una realitat i, per tant, pugui contribuir a salvar vides, eh? Bàsicament és això.

Per tant, el nostre suport i el nostre vot favorable.

La presidenta

Moltes gràcies. La CUP no hi és. Per part de Junts pel Sí, té la paraula la diputada 
Montserrat Vilella.

Montserrat Vilella Cuadrada

Sí; moltes gràcies, presidenta. Doncs, el nostre grup votarà a favor d’aquesta propos-
ta de resolució. De fet, ja ho havíem estat parlant amb la diputada Assumpta Escarp, i 
de fet també hem pogut veure que l’exposició de motius d’aquesta proposta de resolució, 
doncs, recull tot el que en el nostre país s’ha estat fent en aquest àmbit. I ara ens propo-
sen que es faci un programa pilot, no tant del desplegament d’aquests dispositius, per-
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què, si vostès miren, a la regió sanitària de Tarragona, que és on es proposa fer aquest 
programa pilot –i també vull aclarir que la regió sanitària de Tarragona no és tota la 
província de Tarragona, sinó que és la part nord de la província de Tarragona, i després 
quedaria Terres de l’Ebre, i, per tant, aquí el que es proposa és fer-ho en aquesta zona–, 
en aquesta zona ja hi ha molts dispositius. 

Avui mateix podem veure a la premsa que a la ciutat de Tarragona, la regidora, o 
consellera, en aquest cas, Ana Santos, doncs, explica que es posen tres dispositius més. 
I una mica, com deia la diputada Escarp, doncs, moltes vegades a petició de..., o a exi-
gència de les associacions de veïns. I, per tant, és bo, com proposa aquesta proposta de 
resolució, més enllà de que estiguin els dispositius situats, que en moltes de les ciutats 
en tenen i de molt ben implementats, doncs, que això es faci regulat per l’autoritat sani-
tària. 

I en aquest cas, doncs, la Direcció General de Planificació i Recerca del Departa-
ment de Salut està treballant en aquest sentit, com s’ha anat explicant en els diferents 
acords que també s’han pres en aquest Parlament. Es va sol·licitar un informe a Aquas, 
i el que deia aquest informe és: primer, paralitzem una mica el que és la posada dels 
dispositius, perquè el que hem de veure és on els hem de posar, quina formació i qui ha 
de tenir la formació necessària, qui en farà el manteniment, com es coordinaran els di-
ferents agents implicats, i sobretot que estigui connectat amb el SEM, perquè això és el 
que realment farà que la cadena per salvar vides tingui un sentit màxim.

Per tant, el que jo entenc o el que el nostre grup entén que es proposa en aquesta pro-
posta de resolució és agafar la regió sanitària de Tarragona com a lloc per fer un progra-
ma pilot de no la instal·lació dels equipaments, que ja moltes ciutats i molts municipis el 
tenen, sinó de com els fem el màxim d’eficaços i on els posem i on no els posem.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta. I entenem que la regió sanità-
ria de Tarragona pot ser un bon lloc perquè pot ser molt representatiu de molts àmbits i 
de molts llocs del nostre territori, que no són ben bé el que és la part, doncs, de Barce-
lona i de voltants, que pot tenir unes característiques molt diferents. El territori de la re-
gió de Tarragona té ciutats mitjanes –Reus, Tarragona. Després, doncs, en té unes d’una 
mica més petites, però també compactes –Valls, Cambrils. Però, a més a més, té la ban-
da de platja i té la banda de muntanya, que pot donar una mica raó d’aquesta diversitat, 
que després un programa de tot el país ha de poder donar resposta també a aquestes di-
ferències.

Per tant, doncs, donarem suport a aquesta proposta, i esperem que això faci avançar 
el nostre país amb l’eficàcia que es mereix i també doni eines i arguments als responsa-
bles municipals, perquè realment puguin fer aquelles coses que realment científicament 
estan avalades.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Entenc que el Grup Socialista ja s’ha posicionat sobre les esmenes. 
L’esmena número 1 no és acceptada; la 2, tampoc, i la número 3 és l’acceptada del Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

S’ha de votar la proposta de resolució per separat? (Pausa.) No. Tots els punts con-
juntament, eh? (Pausa.) D’acord.

Doncs, passem a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Si no vaig errada, s’ha aprovat tot per unanimitat, oi? (Veus de fons.) No? (Veus de 

fons.) Ah, sí, és veritat, perdó. Bé, igualment, crec que, com a Comissió de Salut, anem 
força bé en la línia de trobar consensos de país per tirar aquest sector endavant. I, per 
tant, ens hem de felicitar.

Moltes gràcies per la comissió d’avui, i s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i dos minuts.
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