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SESSIÓ NÚM. 3

La sessió s’obre a dos quarts de quatre de la tarda i 
vuit minuts. Presideix Meritxell Borràs i Solé. Assisteix la 
Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Albert Batet i Canadell i Ele-
na Ribera i Garijo, pel G. P. de Convergència i Unió; Oriol 
Amorós i March i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. d’Es-
querra Republicana de Catalunya; Núria Segú Ferré i Jor-
di Terrades i Santacreu, pel G. P. Socialista; Jordi Roca 
Mas, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; David 
Companyon i Costa i Marc Vidal i Pou, pel G. P. d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; 
Matías Alonso Ruiz i José Manuel Villegas Pérez, pel  
G. P. de Ciutadans, i Quim Arrufat Ibáñez i Isabel Vallet 
Sànchez, pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió l’exdirector general del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya, Jaume Raventós 
Monjo; l’exsecretari general del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya i d’Innova, Francesc José María Sánchez; 
l’expresident del Consorci de Salut i Social de Catalunya 
i de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i pre-
sident del Grup Serhs, Ramon Bagó Agulló, i l’expresi-
denta del Consorci Sanitari de Terrassa, Núria Paniello 
Cuartero.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Jaume Raventós Monjo, exdirector 
general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, da-
vant la Comissió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit 
Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses (tram. 357-000116/10). Comissió d’Investigació 
sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el 
Sector Públic Sanitari i les Empreses. Compareixença.

2. Compareixença de Francesc José María Sánchez, ex-
secretari general del Consorci de Salut i Social de Cata-
lunya i d’Innova, davant la Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses (tram. 357-00111/10). Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses. Compareixença.

3. Compareixença de Ramon Bagó Agulló, expresident 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya i de la Cor-
poració de Salut del Maresme i la Selva i president del 
Grup Serhs, davant la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic Sanitari i les Empreses (tram. 357-00086/10). Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses. Compareixença.

4. Compareixença de Núria Paniello Cuartero, expresi-
denta del Consorci Sanitari de Terrassa, davant la Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sanitari i 
les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empre-
ses (tram. 357-00114/10). Comissió d’Investigació sobre 
la Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector 
Públic i les Empreses. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda, diputats i diputades, als senyors compa-
reixents que també es troben a la sessió, com les dife-
rents persones que han volgut venir a seguir aquesta 
comissió; iniciem la Comissió d’Investigació sobre la 
Gestió en l’Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sec-
tor Públic Sanitari i les Empreses.

Compareixença
de Jaume Raventós Monjo, exdirector 
general del Consorci de Salut i Social 
de Catalunya (tram. 357-00116/10)

I farem aquesta primera comissió en la qual hi ha, 
doncs, compareixents, amb la persona –comencem– 
del senyor Jaume Raventós Monjo, exdirector gene-
ral del Consorci de Salut i Social de Catalunya. Si 
vol venir aquí a la Mesa a acompanyar-nos, si us 
plau. (Pausa.) Bona tarda, i benvingut en nom de la 
comissió del Parlament de Catalunya. Agraïm la se-
va compareixença.

I si els sembla, primer de tot, per explicar les coses 
als compareixents però també als diferents diputats 
que avui els corresponen les seves intervencions, ex-
plicarem una mica quin serà el funcionament. Pri-
mer de tot, jo vull agrair als compareixents, almenys 
en aquesta primera sessió, que s’han adaptat a la de-
manda de la comissió de retardar una setmana la se-
va compareixença, ja que vostès saben que els vam 
dir de començar una setmana abans, però no teníem 
la documentació que ens semblava als diputats i dipu-
tades que han de fer les seves intervencions, doncs, 
necessària per poder-ho afrontar, i per tant es va deci-
dir d’ajornar una setmana la seva compareixença. Per 
tant, en aquest sentit, si els hem causat alguna altera-
ció els demanem disculpes, però per a nosaltres era 
important començar tenint, si no tota, una part de la 
informació, i lògicament també havent-la pogut mirar.

En segon terme, explicarem com funcionarà la co-
missió per a tots i cadascun dels compareixents. Te-
nen dret a fer una intervenció d’uns quinze minuts, 
d’acord?, per exposar el que creguin convenient sobre 
la matèria a què avui es fa referència, i a partir d’aquí 
hi haurà la intervenció dels diferents grups parlamen-
taris, una intervenció que serà de cinc minuts. Vostès 
saben que poden administrar-se el temps com creguin 
convenient; és a dir, poden fer-ho tot d’una vegada o 
poden intervindre’n tantes com sigui necessari de for-
ma interrompuda. I tindrà dret, doncs, el comparei-
xent, a donar resposta a les seves preguntes, i per tant 
donar la resposta adequada, no? Demanarem, això sí, 
que mirem de ser àgils; sobretot, els diputats estan li-
mitats en el temps –el compareixent, no–, però si som 
àgils tot anirà –jo entenc– més ràpid i amb més agili-
tat. I les intervencions es faran de major a menor, tan-
cant finalment, doncs, el grup majoritari de la cambra.

I, per tant, en aquest sentit, la primera intervenció se-
ria per part de la senyora Alba Vergés, que quan vul-
gui té la paraula, per un temps de cinc minuts. (Veus 
de fons.) Perdó, és veritat. Primer deixarem que parli 
el compareixent, eh?, per un temps màxim de quinze 
minuts. Ja me’l saltava; disculpi, eh? Quan vulgui.
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Jaume Raventós Monjo (exdirector general 
del Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Molt bé, molt bona tarda. Moltes gràcies. No els pren-
dré gaire temps, però sí que voldria aprofitar aquesta 
oportunitat que tinc davant de tots vostès per poder 
explicar avui les relacions entre el Consorci de Salut i 
Social de Catalunya i les empreses, en concret el Grup 
Serhs, no?

En primer lloc, si m’ho permeten, els explicaré que du-
rant els anys que vaig ser director general del Consor-
ci Social i de Salut de Catalunya, que van ser des de 
l’abril del 2004 concretament fins al desembre del 2007, 
vaig poder desenvolupar sempre la meva feina amb total 
transparència i amb professionalitat, sense cap pressió 
mai ni cap neguit que no vinguessin donats per la ma-
teixa gestió de l’entitat. Tota la meva vida professional, 
fins fa aproximadament un any, una mica més d’un any, 
ha estat dedicada sempre –sempre– al sector públic, i en 
concret a la gestió sanitària pública. Per això, quan em 
van donar l’oportunitat de treballar en un moment donat 
per al llavors Consorci Hospitalari de Catalunya com a 
director general, em vaig sentir reconegut i agraït, mal-
grat estar llavors en un gran hospital, en un hospital on 
vaig passar uns mesos molt bons, com era l’Hospital Jo-
sep Trueta de Girona. Així ho dic perquè era coneixe-
dor de la feina i dels valors que en gestió el Consorci 
Hospitalari de Catalunya fomentava entre els seus asso-
ciats, i en concret dels criteris que aplicava, quan exer-
cia funcions de gestió o bé de suport a la gestió per en-
càrrec d’alguns d’ells. Ho vaig viure prèviament com a 
gerent de l’hospital de Berga, i ho vaig apreciar per tant 
en tota la seva dimensió.

Crec que la professionalització de la nostra tasca de 
gerents ha esdevingut una característica del nostre sis-
tema de salut, i això està reconegut tant en el terri-
tori d’Espanya com en el territori internacional. Ai-
xí, tenim gent del nostre país treballant en aquests 
moments a diferents llocs de la geografia espanyola 
i també professionals dedicats a projectes internacio-
nals, tant en el sector públic com en el sector privat. 
Perquè això hagi estat possible hi ha hagut la voluntat 
durant molts anys –per part de qui ha assumit les res-
ponsabilitats polítiques– de separar les funcions po-
lítiques i de governança de les entitats públiques, de 
les funcions pròpiament de la gestió d’aquestes, i això 
sempre s’ha tingut molt clar.

També s’ha procurat en el nostre sistema que els pro-
fessionals que ens dedicàvem a la gestió estiguéssim 
sempre formats per assumir les responsabilitats i les 
tasques pròpies d’aquesta funció, i que a més aquesta 
formació fos específica en el nostre camp i de forma 
continuada en el temps. En això ha estat fonamental, i 
ho vull destacar, el paper de les escoles de negocis de 
Barcelona, preparant diferents recorreguts d’aprenen-
tatge –s’han organitzat cursos, seminaris, postgraus, 
màsters–, i que han donat així una especialització en 
temes de salut que s’ha transmès tant a nivell nacional 
com a nivell internacional. Aquestes escoles sempre 
han tingut en compte els coneixements i l’experiència 
que els podien aportar els gestors, i així van decidir 
majoritàriament que aquests professionals formessin 
part dels cossos docents especialitzats.

Però tornant al Consorci Hospitalari de Catalunya, 
crec que llavors, l’any 2004, quan em van oferir la di-
recció general, per mi representava entrar a formar 
part d’una institució pública, on tot l’esmentat anteri-
orment ho tenia incorporat. L’organització interna del 
Consorci Hospitalari de Catalunya preveia sempre la 
rendició de comptes de la gestió davant dels òrgans de 
govern, tant el consell d’administració com el consell 
d’administració executiu, i, per descomptat, a l’assem-
blea general del consorci. Per altra part, era una obli-
gació i una voluntat ferma la rendició de comptes als 
òrgans de govern de les entitats amb les quals man-
teníem alguna modalitat de contracte de gestió o de 
suport a la gestió, per tal d’explicar els resultats i ex-
plicar els projectes assumits per les mateixes entitats o 
aquells projectes que estaven relacionats amb el Con-
sorci Hospitalari de Catalunya.

Finalment, era un objectiu prioritari dins del consor-
ci la millora de la gestió i els resultats de les entitats, 
així com el treball –promocionar sempre el treball en 
xarxa– de la integració vertical de tots els serveis, de 
la provisió dels serveis; compartir entre nosaltres –en-
tre les diferents entitats– les experiències d’èxit; po-
der compartir els recursos per ser més eficients; donar 
assessorament a les entitats, tant des del punt de vista 
jurídic com des del punt de vista estratègic; formar els 
gestors, els equips directius i els professionals sanita-
ris, i altres tasques que teníem encomanades en funció 
de cada projecte i de les necessitats de cada centre.

Tota aquesta feina en el camp del suport a la gestió 
dels centres dotava el Consorci Hospitalari de Cata-
lunya i les entitats d’experiència i coneixement, i així 
permetia exportar i transferir tots aquests actius que 
guanyàvem, tant a nivell internacional com a la res-
ta del país, i amb projectes sempre a diferents parts 
del món, fonamentalment al mercat d’Amèrica Llati-
na. Internacionalment s’ha reconegut sempre el siste-
ma sanitari català com un model a seguir i del qual 
aprendre. És en aquest escenari on es mantenia la re-
lació amb les diferents entitats a les quals el consorci 
donava algun servei relacionat amb la gestió. Totes les 
decisions vinculades a ofertes de productes i serveis 
–incloses les del servei de cuina, naturalment– depe-
nien de la dinàmica de cada entitat, que era qui tenia 
la capacitat legal d’adjudicar les licitacions, i els seus 
òrgans de govern d’aprovar les adjudicacions fetes. Per 
tant, aquests temes es tractaven sempre sota criteris 
exclusivament de gestió i jurídics, d’acord amb la le-
gislació existent en cada moment.

No voldria acabar sense aprofitar aquesta oportuni-
tat d’estar davant de tots vostès per transmetre que els 
bons resultats clínics i de gestió del nostre sistema de 
salut són la conseqüència de la feina feta per tots els 
equips de professionals de les diferents entitats que el 
configuren, i que la gestió professional d’aquestes ha 
esdevingut un cos de coneixement que ens ha diferen-
ciat i especialitzat, i que entitats com l’Institut Català 
de la Salut o com el Consorci de Salut i Social de Ca-
talunya han tingut un paper rellevant perquè això hagi 
estat així. El sector de la salut crec que és un sector 
que requereix una gestió professional, amb objectius 
orientats sempre a millorar la qualitat i els resultats 
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per als pacients, i amb un model de rendició de comp-
tes i transparent del qual em sento molt content, i or-
gullós d’haver-ne format part.

Moltes gràcies per la seva atenció.

La presidenta

Gràcies a vostè, senyor Raventós, per la seva interven-
ció. I ara sí que comencem el torn dels grups parla-
mentaris, i és en aquest sentit que té la paraula la dipu-
tada Alba Vergés. Quan vulgui.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé, gràcies. Puc demanar una coseta? Quan em 
quedi un minut, em podríeu avisar? Més que res per 
controlar. (Pausa.) Molt bé, gràcies.

Bé, bona tarda, senyor Jaume Raventós. Com vostè ha 
dit, va ser director general del Consorci Hospitalari de 
Catalunya, Societat Anònima des del 2004 fins al de-
sembre del 2007. Em podria dir qui el va contractar i 
per fer què exactament?

La presidenta

Quan vulgui.

Jaume Raventós Monjo

La contractació, evidentment, és decisió de l’òrgan de 
govern del mateix consorci. Per tant, va ser una contrac-
tació feta pel consell d’administració del grup SA, de 
la societat anònima, i després ratificada per l’assemblea 
del consorci. Les funcions eren les pròpies de la gerèn-
cia o de la direcció general –en aquest cas– del grup 
empresarial; per tant, portar a terme tots els projectes, 
encomanar els projectes i els resultats de gestió d’aques-
tes empreses.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Vostè ha dit que troba important aquesta tas-
ca de professionalització dels gerents per gestionar la 
sanitat pública catalana. Ha dit que vostè ha estat tre-
ballant sempre dins el sector públic, i que per tant ser 
contractat pel Consorci Hospitalari de Catalunya volia 
dir també formar part d’un entramat del sector públic 
català a nivell sanitari. Vostè que ha treballat al Trueta 
de Girona, que és un hospital de l’ICS, a la Vall d’He-
bron, que és un hospital de l’ICS, i que diu que men-
tre va ser director general del Consorci Hospitalari de 
Catalunya en cap moment va sentir pressió ni neguit 
i es va trobar amb màxima llibertat de treball, qui-
nes diferències hi podria haver entre uns controls com 
podria tenir una empresa que és l’Institut Català de la 
Salut i la manera de gestionar per part del Consorci 
Hospitalari de Catalunya?

Jaume Raventós Monjo

Cadascun dels dos models té els seus propis sistemes 
de seguiment de la gestió. En tots casos estàvem so-
ta supervisió de qui tenia les responsabilitats del se-

guiment d’aquesta gestió. En el cas dels hospitals del 
consorci, doncs, estava sempre als consells d’admi-
nistració, als òrgans de govern de l’hospital i del ma-
teix consorci. I en l’ICS, doncs, l’estructura del mateix 
ICS. La intervenció, per exemple, que és un instru-
ment, diguem-ne, del qual es dota el sistema públic 
per fer el seguiment, el teníem en qualsevol cas. Per 
tant, les diferències jo diria que en aquest sentit són 
nul·les.

Alba Vergés i Bosch

Qui creu que exerceix la posició d’intervenció general 
de la Generalitat en els consorcis i hospitals gestionats 
que són associats, per exemple, pel Consorci Hospita-
lari de Catalunya? Qui fa aquesta figura en un hospital, 
per exemple, com és el Consorci Sanitari de l’Anoia,  
l’Hospital d’Igualada o el de la Selva - Maresme?

Jaume Raventós Monjo

Bé, fins ara tenien assignat un interventor que feia les 
funcions de seguiment d’aquestes entitats.

Alba Vergés i Bosch

I qui assignava aquest interventor? Qui nomenava 
aquesta persona d’interventor?

Jaume Raventós Monjo

El mateix Govern en aquest cas, no? La Intervenció 
General, suposo. Vull dir, no ho sé amb exactitud.

Alba Vergés i Bosch

D’acord, bé. Vostè creu que aquesta descentralització 
que té el model sanitari català ajuda a la transparèn-
cia, o és en canvi el contrari?

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que mentre hi hagi les responsabilitats ben de-
finides i els instruments clars per poder fer que aques-
ta transparència sigui possible, el model de descen-
tralització o aquest model d’atomització del sistema 
sanitari català no dificulta el fet que sigui més trans-
parent o menys transparent.

Alba Vergés i Bosch

I vostè creu que hi són, aquests instruments clars per 
fer possible aquesta transparència, en el model sanita-
ri com està actualment?

Jaume Raventós Monjo

Estic fermament convençut que sí. Vull dir, nosaltres 
teníem –tenim– a tot arreu on he anat sempre uns òr-
gans –ho repeteixo– de govern als quals rendir comp-
tes. Tota la meva vida professional he rendit comptes 
als que tenen aquesta funció de governança de les en-
titats, i per tant crec que estem, diguem-ne, prou re-
presentats en aquest sentit.
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Alba Vergés i Bosch

Vostè mateix diu que des del Consorci Hospitalari de 
Catalunya feien un seguiment de les contractacions 
que es donaven als diferents hospitals i consorcis de la 
sanitat catalana. 

Què opina, per exemple, sobre el fet que el senyor Ra-
mon Bagó, dirigint el mateix Con sorci Hospitalari de 
Catalunya, adjudiqués alguns serveis a les seves prò-
pies empreses via consorcis o hospitals que formen 
part del Consorci Hospitalari de Catalunya? Vostès ai-
xò realment ho controlaven?

Jaume Raventós Monjo

A veure, hi ha una diferenciació entre les funcions del 
senyor Bagó com a president del grup de la SA –que 
les funcions eren de president d’aquesta societat anò-
nima–..., de les que pren cada entitat –cada entitat– 
dintre de les seves responsabilitats. El senyor Bagó, o 
nosaltres com a grup empresarial, no teníem la capa-
citat de decidir una adjudicació d’una entitat concreta. 
Nosaltres el que fèiem era acompanyar-los en el pro-
cés d’elaboració –a través d’una entitat pròpia del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya, del Servei de Contrac-
tacions–, i la decisió sempre entrava dintre de l’àmbit 
de l’entitat. Des de la responsabilitat del senyor Bagó 
mai hi havia, diguem-ne, la seva responsabilitat sobre 
la decisió d’adjudicació d’aquest tipus de concursos.

Alba Vergés i Bosch

Està provat, per això, que en alguns d’aquests casos ni 
tan sols hi va haver concurs públic. Per tant, si aquest 
hospital, per exemple, de Mataró, és associat al Con-
sorci Hospitalari de Catalunya, i per tant vostès parti-
cipaven en la governança de l’Hospital de Mataró, des 
del consell rector del mateix hospital això..., no hi te-
nia ningú control?

Jaume Raventós Monjo

Durant els anys que vaig ser director general del con-
sorci no recordo que hi hagués cap adjudicació fora 
del que és la legalitat. I, per tant, quan hi havia el con-
curs que hi va haver tant a Mataró com a altres ins-
titucions..., es van fer dintre de la legalitat. És a dir, 
quan estava de director general, fins i tot hi va haver 
un canvi de proveïdor en l’Hospital de Mataró, fruit 
d’un concurs.

Alba Vergés i Bosch

Vostè creu que d’aquesta manera que hi ha hagut a la sa-
nitat catalana de contractar per exemple serveis com el 
de cuina –que podrien ser molts altres–..., no li sembla 
–sense entrar en si..., això no és un judici, per tant, sense 
entrar en si és més legal o menys legal– com a mínim 
lleig? Creu que els ciutadans això ho poden entendre?

Jaume Raventós Monjo

Perdoni, és que no..., el fet de contractar un servei de 
cuina?

Alba Vergés i Bosch

Contractar un servei de cuina a una empresa de la 
qual..., el president d’aquesta empresa i president tam-
bé del Consorci Hospitalari de Catalunya..., és la ma-
teixa persona.

Jaume Raventós Monjo

Ho repeteixo: una cosa és el Consorci Hospitalari de 
Catalunya, el grup d’empreses del Consorci Hospita-
lari de Catalunya amb el seu president, el senyor Bagó, 
i una altra cosa són les entitats, les quals són autòno-
mes respecte a les decisions. Nosaltres el que fèiem..., 
i la nostra funció i la nostra responsabilitat era que es 
fes el concurs de la forma adequada, assegurar-nos 
que el que entrava dintre..., o sigui, el plec tècnic, fos 
en les condicions adequades, i seguir el procés legal. 
La decisió –la decisió– d’adjudicació en cap cas la te-
nia mai el Consorci Hospitalari de Catalunya. No en-
trava dintre de les nostres responsabilitats.

La presidenta

Senyora diputada, m’ha demanat que l’avisi quan que-
di un minut. Queda un minut i quinze segons.

Alba Vergés i Bosch

D’acord. D’acord, moltes gràcies. A vostè l’any 2008, 
segons tenim entès, el va anar a buscar la conselle-
ra Marina Geli per ser conseller delegat d’IMAS, del 
Parc Salut Mar. De tota manera, qui figura en la signa-
tura d’aquest contracte? És a dir, les informacions són 
que el va anar a buscar ella, però entenc que ella no 
signava aquest contracte.

Jaume Raventós Monjo

Perdoni...

Alba Vergés i Bosch

Hi ha també un consell d’administració del Parc Salut 
Mar que és qui el contracta a vostè.

Jaume Raventós Monjo

Sí. Exacte, sí.

Alba Vergés i Bosch

Sí? És així?

Jaume Raventós Monjo

És el Parc de Salut Mar qui pren la decisió de con-
tractar-me, malgrat que hi pugui haver, doncs, evi-
dentment, uns diàlegs entre la consellera en aquell 
moment i jo mateix.

Alba Vergés i Bosch

I qui hi havia en aquell moment presidint el Parc Sa-
lut Mar?
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Jaume Raventós Monjo

Hi havia el doctor Cuervo.

Alba Vergés i Bosch

Entenc que ell signava, doncs, el seu contracte. Al 
mateix temps que vostè és conseller delegat d’IMAS, 
també ho és del Laboratori de Referència de Catalu-
nya. Van lligats un càrrec amb l’altre?

Jaume Raventós Monjo

No necessàriament.

Alba Vergés i Bosch

No necessàriament, però en el seu cas sí.

Jaume Raventós Monjo

En el meu cas, sí.

Alba Vergés i Bosch

D’acord. Té constància que també altres càrrecs del 
Consorci Hospitalari de Catalunya havien ocupat 
càrrecs també al Laboratori de Referència de Cata-
lunya, SA? Com, per exemple, Josep Maria Via o el 
mateix Ramon Bagó.

Jaume Raventós Monjo

Durant l’etapa que vaig estar al Consorci Hospitalari 
de Catalunya i al Parc de Salut Mar, cap de les perso-
nes que ha dit va ocupar càrrecs de responsabilitat en 
el laboratori.

Alba Vergés i Bosch

No, no, si...

La presidenta

Senyora diputada, li queden deu segons.

Alba Vergés i Bosch

D’acord, sí. En tinc constància, que era així, però em 
refereixo que molts càrrecs del Consorci Hospitala-
ri de Catalunya després es deriven a càrrecs en altres 
empreses, en aquest cas el Laboratori de Referència 
de Catalunya i altres. Només volia fer aquesta consi-
deració. «Merci».

La presidenta

Endavant, sí.

Jaume Raventós Monjo

En el cas del Laboratori de Referència de Catalunya, 
els dos accionistes del laboratori són el Consorci Hos-
pitalari de Catalunya i l’Hospital del Mar o l’IMAS 

–abans que fos Parc de Salut Mar. Dintre del que és 
l’accionariat d’aquest laboratori hi havia un consell 
d’administració, del qual s’escollien un president i un 
conseller delegat, que normalment requeien sobre per-
sones proposades per ambdues entitats.

La presidenta

Molt bé. Ara seria el torn del Grup Socialista, i entenc 
que serà el senyor Jordi Terrades qui intervindrà en el 
seu nom. Endavant.

Jordi Terrades i Santacreu

Sí, presidenta. També li demanaria que quan faltés un 
minut aproximadament ens ho fes saber per ordenar 
bé el temps.

Senyor Raventós, vostè és la primera persona que 
compareix en aquesta comissió. Abans de fer-li un se-
guit de preguntes, una petita contextualització, no? Jo 
crec que hi han tres moments claus en el model sa-
nitari català. L’any 1980, quan l’Estat transfereix les 
competències a la Generalitat i es fa el primer mapa 
–Govern Tarradellas, conseller..., govern unitari, con-
seller de Sanitat el senyor Espasa, del Partit Socialis-
ta Unificat de Catalunya–, un model que no es revisa 
o mapa que no es revisa fins a l’any 2008, consellera 
Geli. Entremig, l’any 1990, que hi ha la Llei d’ordena-
ció sanitària de Catalunya.

Conviuen dos establiments sanitaris, no? Un que és 
pròpiament públic, l’ICS, i després tot un seguit de 
centres, de proveïdores de serveis, que vénen d’unes 
tradicions diferents –fundacions, algunes relacionades 
amb el món local–; i, per tant, amb dues realitats jurí-
diques també un pèl diferents. Això ho hem vist en els 
informes que la Sindicatura de Comptes ha elaborat al 
llarg d’aquests darrers anys. El conjunt pressuposta-
ri del Departament de Salut l’any 2012, 8.685 milions 
d’euros. Hem vist que al Consorci de Salut hi ha as-
sociats aproximadament uns quaranta ajuntaments del 
país, uns dos-cents equipaments sanitaris. Voldria sa-
ber quin percentatge representa aquest conjunt d’equi-
paments del conjunt d’equipaments que conformen la 
XHUP.

Jaume Raventós Monjo

Si no ho recordo malament, senyor diputat –li parlo de 
memòria, eh?–..., però parlem de 68, 69 establiments 
que configuren la XHUP. Dels quaranta i escaig que 
estan associats al Consorci Hospitalari de Catalu-
nya, doncs, pot representar el 70 per cent, aproxima-
dament.

Jordi Terrades i Santacreu

I d’aquests equipaments, quants en gestiona directa-
ment el Consorci de Salut?

Jaume Raventós Monjo

A l’època que vaig ser jo director general del Consorci 
Hospitalari de Catalunya, hi havia onze establiments.
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Jordi Terrades i Santacreu

Quin volum pressupostari representa, això, sobre el 
conjunt pressupostari del Departament de Salut?

Jaume Raventós Monjo

Uf! Li diria una aproximació que erraria segur, però 
podríem estar parlant –deixi’m que faci una aproxi-
mació ràpida–..., comptant 8.000 milions, doncs, no 
arriba al 5, 6 per cent, segurament.

Jordi Terrades i Santacreu

Mentre vostè va ser directiu del consorci, té coneixe-
ment de si l’entitat rebia subvencions del Departament 
de Salut, i si era així, quina era la seva finalitat?

Jaume Raventós Monjo

Mai vam rebre cap subvenció del Departament de Sa-
lut durant els anys –o que a mi em consti– que vaig ser 
director general. Mai vam rebre cap subvenció.

Jordi Terrades i Santacreu

El consorci es nodria, els seus ingressos, de la gestió 
directa que feia, i, per tant..., i de tot l’entramat em-
presarial que al llarg del temps es va anar constituint.

Jaume Raventós Monjo

El que és la societat anònima amb les seves empreses 
es va constituir l’any 91, 92. Es van anar formant em-
preses, van agafant projectes, i d’aquí neixen els in-
gressos dels quals es dotava el grup empresarial.

Jordi Terrades i Santacreu

I els patrons o consellers dels diversos organismes del 
Consorci de Salut a qui vostè tenia l’obligació de retre 
comptes, a quins grups polítics, socials o d’altres tipus 
representaven?

Jaume Raventós Monjo

Hi havia representació fonamentalment, en aquell mo-
ment, dels grups polítics de l’arc parlamentari.

Jordi Terrades i Santacreu

De tots els grups polítics de l’arc parlamentari?

Jaume Raventós Monjo

Que jo recordi –que jo recordi–, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

El consorci, com a entitat pública, està sotmès a fisca-
lització prèvia o posterior per part de la intervenció de 
la Generalitat?

Jaume Raventós Monjo

Posterior.

Jordi Terrades i Santacreu

La comptabilitat del consorci: estaven auditats anual-
ment? En tot cas, voldria saber a quines firmes d’au-
ditoria s’encomanaven, i si ens pot explicar si les no-
tes que es desprenien d’aquests informes de l’auditoria 
eren significatives.

Jaume Raventós Monjo

Evidentment, com una empresa, diguem-ne, normal, 
estàvem dintre del que és l’auditoria, dels processos 
d’auditoria, perquè havíem de presentar els comptes 
evidentment als nostres òrgans de govern. I l’empresa 
–si no ho recordo malament, li parlo de memòria, pe-
rò si no ho recordo malament– que llavors ho feia era 
Faura-Casas. Les notes d’auditoria mai van ser signi-
ficatives. Jo no recordo mai –mai– cap nota significa-
tiva d’aquests processos d’auditoria.

Jordi Terrades i Santacreu

Ens pot explicar la funció del Servei Agregat de 
Contractació Administrativa del consorci? Per a què 
servia?

Jaume Raventós Monjo

El SACAC és una entitat dintre del que és el Consorci 
Hospitalari de Catalunya. És una entitat que el que dó-
na és suport als nostres associats pel que fa als proces-
sos de contractació. Per tant, és un acompanyament 
als associats en aquests processos de contractació. 
M’agradaria definir-ho com una gestoria.

Jordi Terrades i Santacreu

I el SACAC prenia decisions sobre els concursos?

Jaume Raventós Monjo

Mai –mai– el SACAC pren decisions sobre els con-
cursos. El SACAC és un òrgan d’acompanyament a la 
contractació, no té mai la capacitat de decidir.

Jordi Terrades i Santacreu

Però feia les valoracions per tal que l’òrgan correspo-
nent de l’hospital ics prengués la decisió? Les valora-
cions les feia el SACAC o les feia directament...?

Jaume Raventós Monjo

No, les valoracions no les feia el SACAC, les valora-
cions les feia una mesa, una mesa dels centres dels 
quals era la responsabilitat del concurs.
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Jordi Terrades i Santacreu

Vostè recorda quan es van donar instruccions per tal 
que les empreses públiques i consorcis sanitaris s’inte-
gressin al sistema europeu de comptes econòmics in-
tegrats, és a dir, el SEC 95? Quin Govern i quin mo-
ment?

Jaume Raventós Monjo

No, no me’n recordo, senyor Terrades. No recordo..., 
sé que va ser aproximadament el 2007, 2008. No  
ho sé, no me’n recordo.

Jordi Terrades i Santacreu

I la recomanació i la integració va ser pacífica per part 
del Consorci Hospitalari, o van haver-hi resistències? 
Pregunto.

Jaume Raventós Monjo

Diguem que això era una normativa que era d’obligat 
compliment per part de tots els associats, tots els que 
formaven part del Consorci Hospitalari de Catalunya. 
Ens podia agradar més o ens podia agradar menys, pe-
rò estava clar que era una normativa que calia complir.

La presidenta

Senyor diputat, li queda una mica més d’un minut, un 
minut vint segons.

Jordi Terrades i Santacreu

Al llarg de tota aquesta..., com a mínim el període 
que vostè va desenvolupar la direcció general ante-
riorment, amb quantes lleis de contractació ha hagut 
de conviure, vostè?

Jaume Raventós Monjo

Lleis?

Jordi Terrades i Santacreu

És a dir, la..., diguem que hi ha hagut..., el sistema pú-
blic es regeix d’una determinada manera, les fundaci-
ons privades amb voluntat de servei públic es regien 
per un altre tipus de legislació a l’hora de fer qualsevol 
tipus de contractació pública; i, per tant, voldria saber 
a cavall de quantes legislacions, des del punt de vista 
de la contractació, la seva direcció general ha actuat.

Jaume Raventós Monjo

Nosaltres sempre teníem com a horitzó la Llei de con-
tractes de l’Estat. Sempre, amb els canvis que ha tin-
gut aquesta llei al llarg del temps, hem estat d’acord 
amb aquestes lleis. Igual que siguin fundacions pri-
vades –igual que siguin fundacions privades–, estan 
sotmeses –com vostè ja sap– a la Llei de contractes 
de l’Estat. Per tant, des del Consorci Hospitalari de 

Catalunya, nosaltres..., sempre el nostre objectiu era 
aquest.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè consideraria interessant tenir una única plata-
forma de representació dels hospitals que no són ICS?

Jaume Raventós Monjo

Perdoni, no sé si l’he entès, senyor Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Li formulo aquesta pregunta perquè aquesta comissió 
haurà de fer conclusions, i per tant també és interes-
sant conèixer l’opinió dels experts. Ara conviuen dues 
plataformes de representació d’aquest sector que no és 
públic públic; per tant, li formulo una pregunta per sa-
ber la seva opinió personal, de cara a les conclusions 
que després cada grup haurà de començar a formular.

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que el fet de tenir com fins ara representants..., 
o sigui, els hospitals de l’Institut Català de la Salut, 
per altra part associacions com és el Consorci Hos-
pitalari de Catalunya, ens donen una sèrie d’avantat-
ges, des del meu punt de vista, de poder tenir diferents 
rea litats, poder tenir diferents experiències, cada una 
amb el seu model. I això és un..., per mi enriqueix el 
model. Sota la meva opinió.

Jordi Terrades i Santacreu

Una darrera pregunta, presidenta. (Veu de fons.) Per 
això, m’ho he imaginat. Ens podria fer una valoració 
personal de la situació actual del sistema de salut, la 
seva evolució i com creu vostè que hauria d’evolucio-
nar aquest sistema?

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que estem davant d’un moment complex, molt 
complex, com saben tots vostès, on el servei de salut 
s’ha mantingut..., ha fet tot l’esforç possible per man-
tindre els paràmetres de qualitat i d’eficiència que li 
són propis. Hi ha hagut un esforç terrible –terrible– 
durant els darrers anys perquè això fos així, i un es-
forç que hem compartit els pacients en primer lloc, 
i segon, els professionals, no?, que, doncs, estic evi-
dentment –permeti’m que ho digui– però molt orgu-
llós d’haver pogut dirigir durant aquests anys, no? 
Perquè crec que s’han viscut situacions difícils, com 
les que coneixem. I, per tant, el sistema ha intentat en 
tot moment –en tot moment– mantindre els paràme-
tres de qualitat i d’eficiència que li són propis, diria.

La presidenta

Molt bé. Ara passaríem al torn del diputat del Partit 
Popular, el senyor Jordi Roca. Quan vulgui, pot co-
mençar.
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Jordi Roca Mas

Gràcies, senyora presidenta. Senyor Raventós, benvin-
gut, gràcies per comparèixer. Aquesta és una comissió 
d’investigació, no és cap judici ni a la universalitat del 
servei, ni a la tasca dels professionals de la salut públi-
ca o privada, ni als drets i deures dels ciutadans.

Tampoc no és un judici ni civil ni penal. És a dir, aquí 
és una comissió d’investigació política que vol esbri-
nar què ha passat i què cal canviar a la gestió pública 
de la salut, perquè tant l’agenda mediàtica com la polí-
tica ens fan veure que planen ombres desagradables al 
voltant de com s’ha gestionat la salut pública a Catalu-
nya els darrers trenta anys. Tampoc no és un judici ni 
a la seva persona ni a la seva trajectòria professional, 
ni seva ni de cap altra persona que hagi de comparèi-
xer aquí, ni de les que no compareixeran, però sí que 
el que esbrinem, com han anat les coses entre les per-
sones que prenien decisions sobre els diners públics, 
i sobre les responsabilitats sobretot en la contractació 
de serveis i de persones amb els diners públics que 
aportem entre tots per gestionar la salut de tots.

Dit això, li he de fer algunes preguntes, algunes que 
són personals no com a senyor Raventós, sinó com a 
exdirector general del Consorci de Salut. Ha tingut 
responsabilitats tècniques en el camp de la salut abans 
d’entrar a la gestió del sistema de salut, com a respon-
sable en la gestió en general?

Jaume Raventós Monjo

Sí, durant deu anys vaig ser professional. Jo sóc far-
macèutic, per tant vaig exercir de farmacèutic a l’Hos-
pital de la Creu Roja, i posteriorment a l’Hospital de 
Puigcerdà.

Jordi Roca Mas

Ha exercit responsabilitats de gestió en àmbits dife-
rents de la gestió de la salut?

Jaume Raventós Monjo

No, senyor. Ara és la meva primera vegada.

Jordi Roca Mas

Ha coincidit vostè amb persones que hagin exercit 
càrrecs de responsabilitat en aquests darrers trenta 
anys? Abans o després, en diverses etapes, amb les 
mateixes persones?

Jaume Raventós Monjo

Perdoni? És que...

Jordi Roca Mas

Ha coincidit amb les mateixes persones en diferents 
llocs de responsabilitat? És a dir, ha compartit respon-
sabilitats amb les mateixes persones en diferents eta-
pes de la seva carrera de gestió pública?

Jaume Raventós Monjo

Sí, senyor, sí. Ens hem anat trobant, diguem-ne, amb 
diferents persones en el nostre àmbit, sí.

Jordi Roca Mas

D’acord. No li preguntaré quines perquè segurament 
moltes, doncs..., algunes les coneixerem i altres segu-
rament no són rellevants per als objectius d’aquesta 
comissió.

Ha decidit o ha pres part en el procés de decisió, o 
n’ha sigut testimoni directe –directe, no indirecte, 
perquè els indirectes..., és més complicat–, de contrac-
tacions de persones no adients a la plaça per a la qual 
eren contractades per qüestions d’afinitat personal, po-
lítica o familiar?

Jaume Raventós Monjo

De forma explícita, jo li diria que no. Sí que crec que 
a vegades els sistemes de contractació dels gestors han 
de venir regulats per un determinat procediment, i ai-
xò sempre ho hem defensat, i jo quan vaig ocupar la 
direcció general del Consorci Hospitalari de Catalu-
nya vaig intentar en tot moment que així fos, que hi 
hagués unes certes capacitats reconegudes i unes ex-
periències reconegudes per al càrrec. I és el que he de-
fensat durant tota la meva vida.

Jordi Roca Mas

Ha decidit o pres part en el procés de decisió per a la 
contractació de persones d’aquelles que en parlàvem 
abans, amb les quals hagi coincidit en altres àmbits, i 
que a la seva vegada hagin decidit o pres part en la de-
cisió per contractar-lo a vostè abans o després?

Jaume Raventós Monjo

No que jo recordi.

Jordi Roca Mas

Ha decidit vostè o ha pres part en el procés de decisió 
o ha sigut testimoni directe de contractacions de per-
sones amb blindatges econòmics?

Jaume Raventós Monjo

Mai a la vida.

Jordi Roca Mas

Ha decidit o pres part en el procés de decisió –o n’ha 
sigut testimoni directe– de la contractació de persones 
amb sous arbitraris, tenint en compte que el personal 
tècnic, els professionals de la salut pública i privada a 
Catalunya cobren menys que el personal anàleg en sis-
temes de salut del nostre entorn?



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  11

Jaume Raventós Monjo

No, senyor. No, mai. El que hem intentat..., i a més li 
puc dir que el que hem intentat sempre és intentar bus-
car criteris al moment de poder tenir una retribució 
idònia per a un directiu. És a dir, buscar criteris pels 
quals poguéssim explicar per què aquest senyor cobra 
una cosa i no en cobra una altra.

Jordi Roca Mas

Quins eren els criteris que es feien servir?

Jaume Raventós Monjo

Per exemple, el pressupost de l’hospital, o els ingres-
sos de l’hospital, el nombre de persones, la pròpia ex-
periència d’aquesta persona. És a dir, hi havien una sè-
rie de criteris en els quals nosaltres ens basàvem.

Jordi Roca Mas

Eren els criteris compartits amb personal de no-direc-
ció? És a dir, amb el personal professional: inferme-
res, metges...

Jaume Raventós Monjo

Normalment, el personal professional ve vinculat a un 
conveni col·lectiu que els càrrecs directius no hi estan.

La presidenta

Perdó. Senyor Jordi Roca, vostè no m’ho ha demanat, 
però per si de cas...

Jordi Roca Mas

Em queda un minut?

La presidenta

Ara li queda una mica més d’un minut. Més que res 
perquè s’administri...

Jordi Roca Mas

Déu n’hi do.

La presidenta

...el temps, sàpiga quin és el temps que li resta. 
D’acord?

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies, senyora presidenta. Ha rebut denún-
cies directes o indirectes d’un baix nivell de qualitat 
dels serveis prestats? Tant sigui d’estris bruts, manca 
de serveis, baixes de personal injustificades que dei-
xen els serveis innecessàriament descoberts pel que fa 
als paràmetres de contractació.

Jaume Raventós Monjo

Com a gerent, mai he..., m’està dient durant...?

Jordi Roca Mas

Quan exercia responsabilitats, ha tingut mai una de-
núncia que el servei no era de qualitat o que era desta-
cadament menor que el que s’esperava en el contracte?

Jaume Raventós Monjo

Per part del servei..., perdoni, eh?, per poder-li contes-
tar bé la pregunta necessito entendre-la bé –perdoni, 
eh? Es refereix al contracte amb el Servei Català de 
la Salut?

Jordi Roca Mas

Si vostè ha contractat proveïdors i havien de netejar 
estris de cuina o el que sigui i ha rebut denúncies so-
bre que aquells estris estiguessin bruts, o que no hi 
havia el personal que al contracte s’estipulava que 
hi hauria d’haver a la cuina o a qualsevol tipus de...

Jaume Raventós Monjo

Sí, senyor. He tingut a vegades queixes per part de la 
gent que tenia la responsabilitat de seguir els contrac-
tes respecte al servei, a un servei.

Jordi Roca Mas

N’ha fet el seguiment i ha pres les mesures adients per 
solucionar aquestes denúncies?

Jaume Raventós Monjo

La gent del meu equip que tenia la responsabilitat per 
fer-ho ho va fer.

Jordi Roca Mas

Ja, com que em deuen quedar segons... I com a expert 
en la matèria, segurament un expert qualificat, quins 
canvis van haver de fer als àmbits de responsabilitat 
seus per adaptar-se a l’entrada en vigor de la Llei de 
contractes del sector públic del Govern d’Espanya?

Jaume Raventós Monjo

La Llei de contractes del sector...

Jordi Roca Mas

Que va entrar en vigor el 2007.

Jaume Raventós Monjo

D’acord, d’acord.

Jordi Roca Mas

Doncs, la contractació, evidentment, tota ha d’estar 
supeditada a la llei. Quins canvis van haver de fer 
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importants. No estic parlant de canvis burocràtics 
menors, però quins canvis va haver de patir –o es-
merçar-hi més recursos i més esforços– per tal d’adap-
tar-se a la llei?

Jaume Raventós Monjo

En el moment que hi va haver el canvi de llei, el que 
vam..., o sigui, sempre s’havia intentat fer, sempre s’ha 
treballat sota la legalitat vigent, no? Al moment que hi 
ha el canvi de llei, el que fem és adaptar-nos a la nova 
llei. Per tant, jo no recordo en aquell moment fer cap 
canvi especial per adaptar-nos a la llei. Senzillament, 
el que vam fer va ser fer el seguiment que les coses, 
com sempre, es feien com s’havien de fer.

La presidenta

Molt bé.

Jordi Roca Mas

Gràcies.

La presidenta

Gràcies. Ara és el torn d’Iniciativa per Catalunya 
Verds, és el senyor Companyon qui farà, doncs, les 
preguntes. Senyor David Companyon, si vol també 
l’aviso quan quedi un minut perquè vostè també sàpi-
ga, doncs, que li queda un marge...

David Companyon i Costa

Gràcies, presidenta. Li recordo que el nom del grup 
és Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

La presidenta

Té tota la raó, eh?

David Companyon i Costa

Bé, les coses com són. Molt bé. Senyor Raventós, bo-
na tarda. Quan l’he sentit m’he recordat d’una frase 
que he llegit del senyor Via en les actes del consell 
d’administració que venia a dir, després de tot l’enre-
nou mediàtic dels sindicats, periodistes, opinadors..., 
que deia: «Ull –ull–, perquè tots venim del CSC.»  
Deia això, no?, en aquest..., doncs, m’ho ha recordat la 
seva exposició.

La veritat és que llegint les actes un queda una mica..., 
acaba necessitant una aspirina de tanta porta giratòria, 
de tanta persona que entra, que surt, que torna a ocu-
par un càrrec, que torna a ser el president. Es fa una 
mica complex entendre tot aquest món, que ha estat 
una miqueta –perdoni que li ho digui– una mena de 
casta dintre del nostre servei de salut, no?

Bé, li volia demanar: com es contractaven els serveis 
entre els hospitals adherits al Consorci Hospitalari i 
les empreses del Consorci Hospitalari?

Jaume Raventós Monjo

Els serveis de les entitats que formaven part del Con-
sorci Hospitalari de Catalunya es contractaven a tra-
vés de les mateixes entitats. Per tant, hi havien...

David Companyon i Costa

Hi havia contracte?

Jaume Raventós Monjo

...processos de licitació d’aquestes entitats en les quals 
es feien els concursos, i hi havia una adjudicació d’a-
quest concurs, en la qual el paper del Consorci Hospi-
talari de Catalunya era a través –moltes vegades, no 
sempre– del Servei Agregat de Contractacions, a tra-
vés del SACAC. Es feia l’acompanyament, els tràmits 
burocràtics necessaris per treure el concurs, i l’adjudi-
cació era de la mateixa entitat.

David Companyon i Costa

I per què hi havien tants convenis i s’utilitzava tant la 
figura de mitjà propi per no treure concursos?

Jaume Raventós Monjo

El conveni en aquest cas..., jo no recordo un conveni 
amb cap entitat per fer un servei, diguem-ne. Jo no ho 
recordo. Per fer un servei contractat per una entitat as-
sociada.

David Companyon i Costa

Home, no ho sé, en tinc aquí uns quants; després li ho 
dono. Algun d’ells signat per vostè.

Vostè ha estat president del Parc de Salut Mar i també 
del Laboratori de Referència de Catalunya. Em podria 
fer referència a l’Informe 32/12 de la Sindicatura de 
Comptes amb relació a la fundació PRBB?

Jaume Raventós Monjo

La fundació del Parc de Recerca Biomèdica?

David Companyon i Costa

Sí. És per estalviar-me temps.

Jaume Raventós Monjo

Em pot especificar una mica més el tema, si us plau? 
Perquè de la fundació...

David Companyon i Costa

Vostè sap que actualment aquest cas està sota investi-
gació judicial i que va haver-hi una cessió de l’activitat 
principal d’aquesta fundació cap al CRC.
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Jaume Raventós Monjo

La fundació..., no, no, perdoni. No és la fundació del 
Parc de Recerca Biomèdica, és la fundació Institut 
d’Alta Tecnologia.

David Companyon i Costa

Sí, clar. Bé.

Jaume Raventós Monjo

No, perquè la fundació PRBB és una fundació de re-
cerca, que està, forma part, diguem-ne, de..., i la fun-
dació IAT és una fundació de la qual sí que hi havia..., 
era una fundació gestionada per CRC i de la qual for-
mava part CRC. I en aquests moments, com vostè sap, 
està sota procés de concurs de creditors –i està aca-
bant, pel que en sé.

David Companyon i Costa

Bé, li demanava que m’expliqués una mica què és el 
que va passar, perquè per un informe de la sindica-
tura...

Jaume Raventós Monjo

A veure, la fundació Institut d’Alta Tecnologia és una 
fundació de la qual jo entro a formar part en el mo-
ment que entro a formar part, diguem-ne, del Parc de 
Salut Mar. Això va ser l’any 2008. L’any 2008 hi ha 
un –a l’abril del 2008– patronat propi d’aquesta fun-
dació, i, per tant, a partir del..., hi ha una aprovació 
de comptes i es fa el patronat normal. I el 2009, quan 
repassem amb els serveis jurídics la situació legal, di-
guem-ne, de les nostres fundacions i tal, veiem que no 
s’han aprovat comptes, no?, per la qual cosa poso en 
coneixement dels advocats –dels meus advocats i dels 
altres socis de la fundació– la situació en la qual ens 
trobem. I a partir d’aquí s’obre tota una sèrie de pro-
cediments, conjuntament amb el Protectorat –llavors– 
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per tal 
d’arreglar la situació amb la qual ens vam trobar, no?

David Companyon i Costa

Quina situació es van trobar?

Jaume Raventós Monjo

Ens vam trobar una situació econòmica i legal do-
lenta.

David Companyon i Costa

Per què?

Jaume Raventós Monjo

Doncs, per diverses raons. Jo diria que sobretot hi 
havia hagut una deixadesa per part de qui exercia en 
aquells moments de secretari de la fundació –una per-
sona, un advocat que estava vinculat a una empre-

sa aliena– i també per, diguem-ne, la mala gestió en 
aquells moments de qui exercia la funció de la fun-
dació.

David Companyon i Costa

Concreti la mala gestió, si us plau.

Jaume Raventós Monjo

La gestió de la fundació era exercida per l’empresa 
CRC.

David Companyon i Costa

I què va fer, l’empresa CRC?

Jaume Raventós Monjo

Perdó?

David Companyon i Costa

Què va fer.

Jaume Raventós Monjo

Qui? Què vam fer nosaltres?

David Companyon i Costa

No, l’empresa. Què va passar?

Jaume Raventós Monjo

Bé, a causa, diguem-ne, d’una activitat que..., allà 
s’havia previst una activitat que no es va complir mai. 
Vull dir, es va fer un pla de negoci que mai va ser una 
realitat, i això va portar, doncs, a una situació econò-
micament dolenta, no?

David Companyon i Costa

En quant ha quedat el forat que s’haurà de sufragar?

Jaume Raventós Monjo

De veritat que no li ho puc dir. En aquests moments 
fa alguns anys que estic fora i jo no li ho sabria dir. 
Però, vaja, està..., en aquests moments, com que està 
en procés concursal, doncs, segur que la informació 
la poden tenir.

David Companyon i Costa

En què va consistir precisament aquesta mala gestió? 
–li ho torno a preguntar.

Jaume Raventós Monjo

Quan es va fer, quan es va crear l’objecte social de la 
fundació IAT per al qual es va fer, es va fer una sèrie 
de..., es va proposar, diguem-ne, als patrons, una sè-
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rie d’activitats vinculades a la mateixa activitat de la 
fundació...

David Companyon i Costa

Li ho pronunciaré més clar: qui era el vicepresident, si 
us plau, de la fundació?

Jaume Raventós Monjo

El vicepresident?

David Companyon i Costa

Sí.

Jaume Raventós Monjo

Quan? El...

David Companyon i Costa

Bé... (Pausa.) Hi ha una cessió de l’activitat princi-
pal d’aquesta fundació cap a CRC, i és el president 
de CRC cap al conseller delegat de CRC. Aquest és el 
motiu que marca la sindicatura, no?

Jaume Raventós Monjo

A veure... L’any 2008, eh?, parlo, perquè jo llavors 
l’any 2008 sí que hi vaig entrar. Vull dir, hi vaig en-
trar, i a més hi vaig entrar a fons, precisament per la 
situació que em vaig trobar. Tant és així que vaig as-
sumir la presidència, com vostès suposo que van veu-
re, l’any 2009 o l’any 2010, per tal d’intentar arreglar...

David Companyon i Costa

2010.

Jaume Raventós Monjo

...la situació que em vaig trobar, no? Tot el que va ser 
anterior al gener de 2008, puc tindre evidentment més 
o menys una opinió...

David Companyon i Costa

Com si fos una persona qualsevol, diríem.

Jaume Raventós Monjo

Sí, exacte. No..., no amb el rigor que...

David Companyon i Costa

D’un president. Però vostè n’era el president.

Jaume Raventós Monjo

L’any 2010, sí –l’any 2010, sí.

David Companyon i Costa

Bé, per alguna cosa ho devia ser. Per alguna cosa ho 
devia ser, no?

Jaume Raventós Monjo

Sí, perquè..., li ho repeteixo: la situació legal que ens 
vam trobar en aquells moments –la situació legal que 
ens vam trobar– requeria un comandament fort de  
la situació, i vaig creure oportú, doncs, assumir-ne la 
responsabilitat.

David Companyon i Costa

Veig que no em vol respondre, eh? L’activitat de CRC, 
vostè la coneixia?

Jaume Raventós Monjo

Sí.

David Companyon i Costa

Sí.

Jaume Raventós Monjo

Bé, «la coneixia»...

David Companyon i Costa

L’havia de conèixer, ja li ho dic jo, perquè tinc...

Jaume Raventós Monjo

Perdoni: la coneixia, o em pensava jo que la coneixia.

David Companyon i Costa

A quins hospitals, si us plau, actua CRC?

Jaume Raventós Monjo

CRC tenia, diguem-ne, una part dels hospitals de Ca-
talunya. Hi havia, evidentment, l’Hospital del Mar. 
Després, estava en altres hospitals –no ho recordo, 
eh?–: l’Hospital de Puigcerdà, l’Hospital de Berga. 
L’Hospital de Palamós crec que també hi era. Hi havia 
una sèrie d’hospitals.

David Companyon i Costa

Ja li ho dic jo: el 90 per cent, associats a CSC.

Jaume Raventós Monjo

Ah, sí, sí.

David Companyon i Costa

Parc Mar Salut va posar una demanda a CRC. Alguna 
cosa devia saber vostè. Parc Mar Salut va posar una 
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demanda. Per això CRC es va negar a donar-li a la 
fundació tota la documentació. Correcte?

Jaume Raventós Monjo

Sí, sí.

David Companyon i Costa

Sí. Vostè creu normal que el CSC seguís treballant 
–els hospitals del CSC seguissin treballant– amb CRC, 
tenint en compte que havia estafat la fundació de la 
qual estàvem parlant?

Jaume Raventós Monjo

Ho torno a repetir. En la línia..., si és que ja li...

David Companyon i Costa

Li pregunto si creu normal que segueixin treballant...

Jaume Raventós Monjo

Cada entitat –cada entitat– és responsable de les seves 
decisions. Per tant, demanar en aquests moments..., a 
més, jo era una persona, diguem-ne, vinculada al Parc 
de Salut Mar, però no puc parlar en aquell moment en 
nom del consorci. Jo crec que cada entitat té respon-
sabilitat sobre les seves decisions. És que no m’hi vull 
posar, perquè cada entitat, ho repeteixo, és responsa-
ble de les decisions que pren, no ho és el consorci.

David Companyon i Costa

Senyor Raventós, quan el 7 de juny del 2004 a vostè 
el nomenen director general, el senyor Bagó qualifi-
ca d’«històrica» aquesta etapa, i explica que han trans-
format el consorci en una societat d’economia mixta. 
M’ho pot explicar?

Jaume Raventós Monjo

Bé, era una societat on..., no sé si literalment és econo-
mia mixta, però el que està clar és que...

David Companyon i Costa

(L’orador mostra uns fulls.) Si ho vol veure...

Jaume Raventós Monjo

Sí, sí, però, vaja, no és el concepte, perquè per «econo-
mia mixta» seria que hi hagués capital privat. Aquí no 
hi ha capital privat, per tant...

David Companyon i Costa

Que consti que és l’acta del consell d’administració 
que han tramès –CSC.

Jaume Raventós Monjo

Però bé, segurament també és possible que hi hagués 
un lapsus, diguem-ne, legal, aquí.

David Companyon i Costa

Apareix altres vegades, per tant...

Jaume Raventós Monjo

La composició..., és a dir, explicaré...

David Companyon i Costa

Després li ho preguntarem al senyor Francisco de  
José, perquè és el secretari.

Jaume Raventós Monjo

La composició del Consorci Hospitalari de Catalu-
nya..., estava format per un 51 per cent per la mateixa 
associació del consorci, i el 49 per cent per les altres 
entitats. Per tant, tot eren entitats públiques.

La presidenta

Perdó, senyor Companyon. Li queda un minut vint se-
gons, i només un prec: en la mesura del possible, si no 
establim diàlegs curts, que de vegades és més compli-
cat. Si poden fer unes preguntes tancades, per enten-
dre’ns, eh? Gràcies.

David Companyon i Costa

Quina era la vinculació del CSC amb Cotxeres de 
Borbó? Com es fa l’adjudicació de tot el procés, si us 
plau?

Jaume Raventós Monjo

El consorci..., perdoni que digui el Consorci Hospita-
lari de Catalunya, però és la meva tendència.

David Companyon i Costa

Sí, sí, tots ens en fem...

Jaume Raventós Monjo

El consorci va signar un conveni –perquè llavors estava 
dintre del marc legal– amb el Servei Català de la Salut 
i amb l’Ajuntament de Barcelona per tirar endavant un 
projecte com era el de Cotxeres de Borbó. Aquest pro-
jecte es va fer realitat, i l’any 2008, crec recordar, per-
què això ja no entrava dintre de la meva etapa...

David Companyon i Costa

Es va fer un concurs públic?

Jaume Raventós Monjo

Perdó?
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David Companyon i Costa

Es va fer un concurs públic?

Jaume Raventós Monjo

Es va fer un conveni, no es va fer concurs públic. Per 
part, ho repeteixo, del Servei Català de Salut i l’Ajun-
tament de Barcelona.

David Companyon i Costa

Segueixi, segueixi.

Jaume Raventós Monjo

I es va fer..., arran d’això, es va tirar endavant tot el 
projecte de Cotxeres de Borbó, fins a l’any 2008, que 
ja s’aprova la concessió administrativa.

David Companyon i Costa

Per quant?

Jaume Raventós Monjo

Trenta anys.

David Companyon i Costa

I el dret de superfície?

Jaume Raventós Monjo

El dret de superfície el posava l’Ajuntament de Barce-
lona, si no ho recordo malament.

David Companyon i Costa

Em pot explicar la relació de CSC amb Caixa Cata-
lunya?

Jaume Raventós Monjo

Era una relació de client-proveïdor.

David Companyon i Costa

O sigui, no tenien convenis.

Jaume Raventós Monjo

El que teníem amb el..., Caixa Catalunya és una entitat 
de dret privat, per tant ella ens encarregava la gestió 
d’alguns dels seus centres.

David Companyon i Costa

Molt bé. CSC modifica els seus estatuts i entra en el 
camp de la construcció, i planteja fer una empresa 
mixta amb Constructora Hispánica. Ho pot explicar?

Jaume Raventós Monjo

Perdó? Pot repetir la pregunta?

David Companyon i Costa

En fi. Puc... (Adreçant-se a la presidenta.) No em 
comptarà el temps?

La presidenta

Em sap greu, però jo l’hi he de comptabilitzar. Dis-
culpi, eh? Em sap greu, però jo li he de comptabilitzar 
el temps. Si la persona, en aquest cas el compareixent, 
no..., creu que no s’ha explicat prou bé, doncs, lògica-
ment jo li he de comptar el temps. Miraré de si li falta 
algun...

David Companyon i Costa

Aleshores podria estar tota l’estona dient que no m’en-
tén.

La presidenta

Bé, com també podria no fer cap declaració si ell ho 
cregués convenient. El que és evident és que hem de 
mirar de..., ja posarem el seny tots plegats que sigui 
necessari.

David Companyon i Costa

Bé, tinc aquesta pregunta i una altra, no ho sé. (L’ora-
dor riu.)

La presidenta

Però m’ha d’entendre que ha de poder fer la pregunta 
de forma que quedi clara i per tant la hi pugui con-
testar.

David Companyon i Costa

El consell d’administració del 31 de gener de 2007 
planteja fer una empresa mixta amb Constructora 
Hispánica, SA per introduir-se en el mercat de l’Estat 
espanyol.

Jaume Raventós Monjo

És possible, sí. No es va fer.

David Companyon i Costa

Vostè sap que Constructora Hispánica, segons la 
premsa, és l’empresa que més pagaments ha fet a  
la trama corrupta Gürtel i més adjudicacions va agafar 
del Partit Popular?

Jaume Raventós Monjo

No. Però això no ho sabíem, llavors. Home, clar, es-
tem parlant de l’any, segurament, 2007. S’havia pro-
vat..., s’havia parlat amb diferents empreses, però no 
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es va constituir. No es va constituir perquè es va deci-
dir que no fos...

David Companyon i Costa

Però es va provar. No es va acabar constituint, però es 
va provar de fer-la.

Jaume Raventós Monjo

No es va constituir.

David Companyon i Costa

És curiós.

Jaume Raventós Monjo

Al final no es va constituir.

David Companyon i Costa

Em pot explicar els convenis de CSC amb Telefònica?

Jaume Raventós Monjo

CSC amb Telefònica?

David Companyon i Costa

Sí, hi han diferents..., potser set o...

Jaume Raventós Monjo

Es va..., s’havia treballat un projecte –si es fa referèn-
cia a això, eh?, estic parlant de memòria.

David Companyon i Costa

En tinc vistos tres.

Jaume Raventós Monjo

S’havia pensat a fer un projecte per donar cobertura 
als hospitals del Pirineu, un projecte que mai va ser 
realitat.

David Companyon i Costa

Un dels projectes va ser amb CRC, l’empresa que 
n’hem parlat abans.

Jaume Raventós Monjo

Va ser un projecte que s’havia fet amb CRC i s’havia 
fet amb Telefònica.

David Companyon i Costa

Molt bé. Vostè actualment treballa?

Jaume Raventós Monjo

Sí.

David Companyon i Costa

A quina divisió?

Jaume Raventós Monjo

A una divisió de telemedicina.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies.

La presidenta

Ha acabat? (Pausa.) Perfecte.

David Companyon i Costa

He esgotat el temps? En tinc més, eh? (L’orador riu.)

La presidenta

Té catorze segons, per tant entenc que ja és això.

David Companyon i Costa

Catorze segons, sí? (Pausa.) Gràcies.

La presidenta

Perfecte. Quan vulgui.

David Companyon i Costa

No, no. Donar-li les gràcies i entendre que fem aques-
ta comissió en un moment en què hem passat dels 
1.300 euros per persona al sistema de salut a gairebé 
menys de nou-cents, i sens dubte el que volem és la 
millora, lògicament, del sistema de salut. Entre altres 
coses, per això totes aquestes preguntes amb relació al 
tram privat i a allò que seria la sanitat pública.

Jaume Raventós Monjo

Jo els ho agraeixo molt.

La presidenta

Bé, moltes gràcies. Ara passaríem al següent grup 
parlamentari que li correspon fer les preguntes. És el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i el senyor José Ma-
nuel Villegas té també temps per cinc minuts. Quan 
vulgui.

José Manuel Villegas Pérez

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias 
también al compareciente. Antes se le ha preguntado 
por cómo fue su contratación en 2004 por el consor-
cio, y ha respondido, bueno, pues cómo fue la contra-
tación legal –aprobación por el consejo de adminis-
tración, lógicamente–, pero nos interesaría saber un 
poco no tanto cómo se hizo legalmente, sino en el iti-
nere antes de la contratación quién se puso en contac-
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to con usted, con qué personas habló; que nos diera 
un poco el relato de cómo fueron sus contactos con el 
consorcio hasta que se produce ese nombramiento le-
gal que nos ha indicado antes.

Jaume Raventós Monjo

Pues las personas que... perdó, les persones que lla-
vors tenien la capacitat legal d’aproximar-se, que eren 
de..., des de la presidència del consorci, el senyor Abe-
lló em va fer la proposta llavors d’entrar a formar part 
del consorci.

José Manuel Villegas Pérez

¿Usted conocía previamente al señor Bagó antes de 
entrar en el consorcio?

Jaume Raventós Monjo

Abelló. (Pausa.) Ah, Bagó, sí, sí. També, sí.

José Manuel Villegas Pérez

¿Había coincidido con él en alguna empresa?

Jaume Raventós Monjo

Havíem coincidit, perquè evidentment jo havia estat 
gerent de l’Hospital de Berga; per tant, havia format 
part del consorci i havia conegut el senyor Bagó.

José Manuel Villegas Pérez

Se ha estado hablando sobre la forma de contratación, 
que yo creo que es uno de los núcleos de este asunto, y 
usted ha insistido varias veces en que era cada uno de 
los centros el que decidía la contratación. Pero bueno, 
hay diferentes tipos de relación del consorcio con cen-
tros, ¿no? Entiendo que unos eran directamente ges-
tionados por el consorcio; otros..., ustedes nombraban 
una persona que lo dirigía, un gerente, ¿es así? (Pau-
sa.) Y en otros utilizaban..., ofrecían el sistema del 
Servicio Agregado de Contratación. ¿Es así?

Jaume Raventós Monjo

Sí las dos primeras. La tercera era un servei que ofe-
ríem a tots els associats, com un servei propi d’una as-
sociació.

José Manuel Villegas Pérez

En aquellos que eran gestionados directamente por el 
consorcio, ¿usted o el consejo del consorcio tenían al-
guna función de supervisión de este tipo de contrata-
ciones –ya fuera, digamos, previa, o supervisión pro-
piamente dicha a posteriori– o era al final cuando se 
revisaban los resultados? ¿Qué tipo de supervisión por 
su parte había cuando el centro, digamos, o las perso-
nas que gestionaban el centro, contrataban?

Jaume Raventós Monjo

Dels centres que gestionàvem plenament i directament 
només hi havia llavors l’Àrea Bàsica de Salut de la Ro-
ca, que ho fèiem a través d’una de les empreses del 
consorci, i evidentment el seguiment que fèiem i les 
decisions que es prenien eren les que corresponien als 
concursos que es feien i tal. Llavors, això sí que era 
una decisió realment que es feia des del mateix con-
sorci, no?

José Manuel Villegas Pérez

¿Dentro de estas tres formas, qué tipo de gestión se 
llevaba sobre el Hospital Municipal de Badalona?

Jaume Raventós Monjo

Era del tipus que posàvem..., era un contracte de ges-
tió, per tant hi havia la designació d’alguna persona 
que era la responsable de la gestió.

José Manuel Villegas Pérez

Y era esta persona la que tomaba las decisiones sobre 
la contratación, entonces.

Jaume Raventós Monjo

Les decisions d’adjudicació de les entitats són sem-
pre..., formen part d’una mesa de contractació –per a 
això estan–, i al final sempre han de ser aprovades i 
ratificades per l’òrgan de govern.

José Manuel Villegas Pérez

¿Estas mesas de contratación, por quién estaban for-
madas?

Jaume Raventós Monjo

Normalment, el gerent..., vaja, normalment no hi és, 
de forma general. Excepcionalment pot ser-hi, però 
normalment no estem mai a les meses de contractació, 
sinó que el que hi ha són les persones responsables de 
les àrees funcionals a les quals fa referència el mateix 
concurs. És a dir, que si estem parlant d’un concurs 
de cuina, doncs, hi haurà la responsable dels serveis 
d’hoteleria, el responsable de l’àrea economicofinan-
cera, el responsable de l’àrea de compres, etcètera.

José Manuel Villegas Pérez

Dado que lo que realmente estamos dilucidando, una de  
las cosas que estamos dilucidando, es cómo una per-
sona que ostentaba los máximos cargos de dirección 
dentro del consorcio, como el señor Bagó, era a su 
vez..., o se contrataba a sus empresas por parte de em-
presas que estaban gestionadas por el consorcio, ha-
bía..., primero: usted, personalmente, ¿era conocedor 
de esta situación? ¿Era conocedor de que el señor Ba-
gó era..., bueno, formaba parte o estaba dentro del gru-
po directivo del grupo Serhs, que contrataba con...?
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Jaume Raventós Monjo

Per descomptat.

José Manuel Villegas Pérez

Ustedes lo sabían.

Jaume Raventós Monjo

Sí, sí.

José Manuel Villegas Pérez

¿Establecieron algún tipo de medidas adecuadas para 
evitar que se tuviera información desde estas mesas 
de contratación –el señor Bagó o cualquier otra per-
sona que estuviera en el consorcio y pudiera tener in-
tereses contrapuestos–..., establecieron alguna medida 
para evitar que pudieran tener información privilegia-
da, o tuvieran información de este tipo de concursos?

Jaume Raventós Monjo

Mai arribava..., la informació amb la qual es mane-
gaven els concursos i es manegaven els processos de 
licitació era una informació gestionada pel mateix 
centre. Mai a la vida –mai– havia vist en cap òrgan 
de consell d’administració nostre, que era on hi havia 
una presència del senyor Bagó –el senyor Bagó venia 
de forma presencial als consells d’administració i als 
consells d’administració executiu–..., mai a la vida hi 
havia hagut cap tema que es parlés d’algun concurs en 
concret d’aquests centres.

José Manuel Villegas Pérez

No llegaban, pero ¿había..., tenían previsto que estu-
viera limitado el acceso a esa información? ¿Se podría 
haber llegado a esa información fuera de lo que eran 
las reuniones ordinarias de sus consejos de adminis-
tración?

Jaume Raventós Monjo

De forma formal, ja et dic, mai –mai– s’havia donat 
el fet.

José Manuel Villegas Pérez

Usted, en todo caso, no ha tenido nunca conocimien-
to de que se tuviera esa información. Se ha pregunta-
do antes por Cocheras de Borbón, y ahora apunto por 
Badalona. ¿Qué tipo de gestión se hacía –antes se ha 
hablado de la relación con Caixa Catalunya– con sus 
centros sociosanitarios de Cornellá y del Valle de He-
brón? ¿Era gestión directa por parte del consorcio?

Jaume Raventós Monjo

Era una gestió directa per part del consorci, en la qual 
érem responsables dels resultats dels centres.

José Manuel Villegas Pérez

En este caso hubo contrataciones con el grupo Serhs 
de forma directa, sin concurso, porque no había lugar. 
¿Era usted conocedor también de esta circunstancia?

Jaume Raventós Monjo

El que fèiem, el que demanàvem, i el que els dema-
nava als directors de centres sempre –i a més era una 
cosa que la tenia claríssima–, era que hi havia d’haver 
unes ofertes. I no estàvem sotmesos a la Llei de con-
tractes de l’Estat, però això no vol dir que no tingués-
sim la millor oferta possible. Per tant, el que exigíem 
des de la direcció de gestió del Consorci Hospitalari 
de Catalunya era que hi hagués la millor oferta, i que 
es fes diversos proveïdors..., i que s’agafés la millor 
oferta possible.

José Manuel Villegas Pérez

¿Únicamente en términos económicos, o había algún 
otro tipo de valoración para determinar eso que usted 
llama «mejor oferta»?

Jaume Raventós Monjo

A vegades era en termes..., fonamentalment termes 
econòmics i termes de qualitat.

La presidenta

Perdó. Perdó, senyor Villegas. Simplement, també per 
al seu coneixement, sàpiga que està arribant a la fi de 
la seva intervenció. Li queda un minut. Gràcies.

José Manuel Villegas Pérez

Un minuto. Muchas gracias. Usted, teniendo conoci-
miento de que el señor Bagó tenía intereses empresa-
riales en Serhs y teniendo conocimiento del volumen 
de contratación que las empresas ligadas al consor-
cio hacían con este grupo, ¿en ningún momento se le 
planteó ninguna duda?, ¿la posibilidad de que se estu-
viera haciendo algo mal, ilegal, o si no ilegal sí estéti-
camente, digamos, no correcto?

Jaume Raventós Monjo

Sí hagués vist això hauria actuat en conseqüència per-
què no passés. Vull dir..., per tant, si no ho vaig fer era 
perquè creia que les coses s’estaven fent com s’havien 
de fer.

José Manuel Villegas Pérez

Consideraba que el simple hecho de que se produjeran 
no estaba mal en sí mismo, ¿eh? (Pausa.)

¿Tiene conocimiento de que en algún momento el se-
ñor Bagó tuviera relación directa con alguno de los 
responsables de alguno de estos centros controlados o 
asociados al consorcio?
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Jaume Raventós Monjo

No em consta que mai el senyor Bagó hagi fet cap ti-
pus d’acció davant dels centres que estiguin amb una 
concessió.

José Manuel Villegas Pérez

Muy bien. Y, luego, ya una última pregunta: usted, 
cuando sale del consorcio, en el año 2007, ¿cuáles son 
los motivos de su salida del consorcio?

Jaume Raventós Monjo

El projecte del Parc de Salut Mar. Tenia al davant, 
doncs, un projecte engrescador, i com sempre em vaig 
deixar portar, diguem-ne, per la il·lusió de fer una co-
sa nova.

José Manuel Villegas Pérez

¿Me puede también en este caso decir quién es la per-
sona que le hace la oferta? No la formalidad del nom-
bramiento, sino la persona que se dirige a usted o con 
la que usted tiene contactos para pasar a este nuevo 
proyecto.

Jaume Raventós Monjo

Van haver-hi diversos contactes i amb bastanta gent. 
Llavors, gent de CatSalut, gent que ara no està al Cat-
Salut, van ser el primer contacte que vaig tenir, amb 
no recordo ara..., era una persona que llavors porta-
va les empreses públiques i consorcis. Va ser el pri-
mer contacte. I després, evidentment, amb la mateixa 
consellera i amb el doctor Cuervo, com a president de 
l’hospital IMAS, llavors.

José Manuel Villegas Pérez

Muchas gracias.

Jaume Raventós Mojo

De res.

La presidenta

Molt bé. Una vegada acabada la intervenció del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, correspon al Grup Mixt, 
la CUP. Intervindrà el senyor Quim Arrufat, i volem 
donar la benvinguda a la nova diputada Isabel Vallet. 
Quan vulgui, senyor Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda a tothom. Vostè ha fet una intervenció 
al principi en què ha parlat del sistema de salut ca-
talà com un exemple a exportar, que a més a més se 
n’aprèn des de l’estranger –de com funciona–, però 
és evident que si es fa una comissió d’investigació és 
perquè, en tot cas, han sonat veus que no és ben bé ai-
xí, o que hi ha alguns problemes importants.

Bàsicament, en els darrers temps, la polèmica per ca-
sos d’aparent corrupció en aquest sistema d’èxit, en 
aquest sistema que vostè..., vostè i tants altres; de fet, 
és unànime en el sector, tothom parla de model d’èxit, 
sobretot els mateixos responsables d’aquest sistema 
parlen de model d’èxit. Han sonat diferents casos. Cas 
Bagó, Manté, Prat, Blanes, Badalona..., en són uns 
quants més, els que han anat sortint. Vostè creu que hi 
ha algun problema en el sistema, o que són casos aï-
llats? I, en cas que detecti o que pensi que hi ha algun 
problema en el sistema català de salut, on creu que rau 
la problemàtica?

Jaume Raventós Monjo

Problemes n’hi ha, com a tot arreu. Vull dir, di-
guem-ne: «Escolti, no, no hi han problemes.» Hi han 
problemes, com a tot arreu. D’aquí a dir que el sis-
tema de salut en aquests moments, doncs, represen-
ta, diguem-ne, ombres, no?..., algú ha parlat abans 
d’«ombres desagradables» –em sembla que el repre-
sentant... El que hem de mirar és que aquestes ombres 
no siguin ombres, i, per tant, posar-hi llum, no?, que 
és el que estem intentant, i per això jo estic content 
avui de poder estar aquí amb vostès per poder aclarir 
tots aquells punts que siguin necessaris.

Jo crec que segurament potser les coses no les hem 
explicat prou. Segurament hauríem pogut explicar 
les coses diferent, les hauríem pogut explicar més, 
hauríem pogut fer coses que no hem fet durant molts 
anys. Això no treu que el nostre sistema de salut, ho 
repeteixo, sigui un sistema que allà on anem sigui 
respectat i sigui valorat. Jo..., de veritat, m’agradaria 
transmetre que fa molts anys –ja els ho he dit, fa vint-
i-tres anys que sóc al sector públic– que assumeixo 
responsabilitats de gestió, i sempre m’he sentit molt 
orgullós de veure com gent de diferents països ens 
vénen a veure..., com fem les coses. Si no les féssim 
bé, no vindrien. Els holandesos, els suecs, els angle-
sos, no vindrien. Ja no parlo de gent d’Amèrica Lla-
tina; parlo de països que ens poden semblar a vega-
des més industrialitzats que nosaltres, no? Bé, o més 
avançats que nosaltres.

Per tant, jo crec que des d’aquest punt de vista..., li 
repeteixo que crec que tenim un sistema sanitari ca-
talà ben configurat. Millorable, sens dubte –sens dub-
te. Vull dir, sens dubte. Que no devem haver fet coses 
bé? Doncs, segur, perquè si no..., vull dir, potser no les 
hem explicat prou.

Quim Arrufat Ibáñez

Algú altre ho ha dit abans: és molt difícil que des 
d’una comissió d’investigació del Parlament formada 
per diputats i no per detectius, diguéssim, ni per fis-
calies ni fiscals, puguem esclarir suposats presumptes 
casos de malversació, d’opacitat o d’errors compta-
bles –o com se’n vulgui dir, de les diferents casuísti-
ques que analitzarem.

Per tant, la comissió, sobretot, entenem des de la CUP 
que té la missió no només d’esclarir aquests casos si és 
possible –encara que pertanyi, doncs, a un altre àmbit 
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més propi dels detectius o de la justícia–, sinó sobretot 
de trobar on han estat els errors. Per això li pregun-
tava exactament no si creu que hi ha errors així en 
abstracte, sinó on creu que estan focalitzades aquestes 
manques de control que, en tot cas, han fet que en els 
darrers mesos o anys estiguin apareixent, un darrere 
l’altre, casos de sospites de malversació i de corrup-
ció. A on exactament creu vostè que estan els...?

Jaume Raventós Monjo

Jo li puc dir, a veure..., dels casos, hi ha algun..., evi-
dentment, dels que vostè ha mencionat, jo puc parlar 
d’aquells que conec, no?, com estem avui pel que estic 
aquí fonamentalment.

Jo li puc assegurar –li ho torno a assegurar– que al-
menys des de la meva visió, des de la meva responsa-
bilitat, mai hi ha hagut –i jo crec que a més es demos-
trarà amb el temps; per això, com diu vostè, hi haurà 
gent que s’encarregarà, des de la justícia, de dir la se-
va–..., però jo no he estat mai conscient que hi hagi 
hagut errors o que hi hagi hagut una mala, diguem-ne, 
gestió, o que hi hagi hagut un..., mai. Mai ho he vist 
–mai ho he vist. Sí que és veritat que segurament, si 
ara..., hi han coses que es podien haver fet millor. So-
bretot pel que fa a explicar les coses que fèiem.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, serà difícil, eh?, trobar conclusions a la comissió, 
si les respostes són tan abstractes per part de qui co-
neix millor el sistema. És a dir, si la resposta és que 
tot ha funcionat com havia de funcionar i s’acabarà 
demostrant, deu ser que hi ha un gran núvol mediàtic 
al voltant que només fa que entorpir el funcionament 
normal del que ha funcionat fins ara bé, cosa que no és 
la impressió que en tot cas té la societat ara mateix ni 
tenim nosaltres exactament.

Més concretament: la fundació CRC acaba fent unes 
vendes –com s’ha dit abans– que estan sota sospita ara 
mateix, que li fan perdre segons sembla fins a 4,6 mi-
lions d’euros; uns euros, diguéssim, que acabarem po-
sant des de la part pública en aquesta col·laboració pu-
blicoprivada, no?, on la part privada s’enduu sucosos 
beneficis, però quan les coses van malament ho posa 
la part pública.

Què va fallar? Perquè la utilització del Protectorat 
de Fundacions hi és, se li notifica convenientment. 
Per tant, legal ho deu ser, però és aquí un dels errors, 
segurament, que hi han en aquestes operacions, que 
semblen a posteriori tan evidentment poc assenyades.

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que, miri, segurament hem de ser molt més es-
trictes amb el seguiment d’aquest tipus d’operacions. 
Jo li puc dir que –ho repeteixo, eh?, perquè a més ho 
he viscut, ho he viscut molt intensament– l’any 2008, 
quan s’explica el projecte, el projecte s’entén. Vull dir, 
jo, des del punt de vista tant funcional com de resul-
tats, puc entendre que el projecte tenia sentit –el pro-

jecte que s’estava fent a la fundació Institut d’Alta Tec-
nologia.

L’any 2009 sóc conscient, a més d’una forma realis-
ta, que les coses no s’havien fet bé. I fruit d’aquesta 
consciència és el fet que actuem. Vull dir, no passa ni 
un minut, li ho asseguro –a més, li ho asseguro–, fins 
que prenc la decisió de contractar uns advocats i po-
sar..., al moment que sóc conscient que allà hi ha ha-
gut, diguem-ne, una mala gestió per part dels gestors 
d’aquesta fundació, no? Per tant, vam ser conscients 
del problema –vam ser conscients del problema–, vam 
actuar, i hauria pogut ser pitjor.

Evidentment: ens ho hauríem pogut estalviar? Miri, és 
el que li deia: segurament hem de ser molt més estric-
tes en el seguiment per part dels òrgans de govern, de 
vegades, d’algunes fundacions.

Quim Arrufat Ibáñez

En l’activitat econòmica que CRC va desenvolupar en 
el marc d’aquesta fundació publicoprivada, i fruit de 
com ha acabat la història, vostè creu que CRC hi ha 
guanyat diners, en tot plegat?

Jaume Raventós Monjo

Miri, CRC en aquests moments està en concurs de 
creditors. Vull dir, per tant, CRC està –pel que em 
diuen, perquè tampoc ara no ho segueixo; bé, no ho 
segueixo tant–..., però CRC em sembla que aquesta 
setmana obrien les ofertes que hi havia per als seus ac-
tius. I, per tant, CRC en aquests moments és una em-
presa que no ha anat bé.

Quim Arrufat Ibáñez

Vostè ha intervingut abans, a propòsit de Ramon Ba-
gó, en una altra intervenció, i ha dit que cada entitat 
feia el que havia de fer i tot estava ordenat. Però vostè 
pensa que el joc, diguéssim, que jugava Ramon Bagó 
amb la seva empresa privada, tant a Mataró com fins 
i tot a Badalona, on era a la mateixa taula del con-
sell d’administració que aprovava les contractes amb 
la seva pròpia empresa..., vostè no creu que no només 
segurament és il·legal, sinó que era èticament reprova-
ble, i que a més a més era conegut per tothom i tothom 
–pel que vostè està dient– en tot cas ho va acceptar i 
ho va deixar passar?

Jaume Raventós Monjo

Ho repeteixo, perquè és fonamental. Vull dir, el se-
nyor Bagó, a Badalona Serveis Assistencials, no de-
cidia ni estava a la taula de contractació. A la Clínica 
del Carme –si no ho recordo malament, perquè llavors 
no estava jo tampoc de director general; però si no ho 
recordo malament–, quan hi va haver l’aprovació del 
concurs, el senyor Bagó es va retirar, es va retirar de la 
reunió, cosa que passa quan hi ha un conflicte d’inte-
ressos, normalment.

Per tant, jo crec que l’actitud –i permeti’m que..., ja ho 
sé, ho tornaré a dir perquè hi crec i ho crec així– és ir-
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reprotxable. Vull dir, jo no tinc res a dir respecte a..., 
i no ho he vist mai. Per tant, jo els ho puc dir les ve-
gades que calgui, però això ho sento així i ho he vist 
així.

Quim Arrufat Ibáñez

O sigui, que hi hagi directors...

La presidenta

Perdó, senyor Quim Arrufat.

Quim Arrufat Ibáñez

Un minut, eh?

La presidenta

Sí. Una mica menys, li queda, eh?

Quim Arrufat Ibáñez

D’acord. Càrrecs, alts càrrecs del sector públic que 
tinguin empreses privades i que mitjançant aquests 
sectors públics estiguin fent negoci amb les seves em-
preses privades, no ho veu com a reprovable, o ètica-
ment en tot cas incorrecte?

Jaume Raventós Monjo

En el cas del..., estem parlant que en aquell moment 
gestionàvem onze hospitals, si no ho recordo ma-
lament; contractes fets per a cuines Serhs, n’hi ha-
vien dos. Per tant, vull dir, la dimensió és la que és. 
I d’aquests dos centres que hi havia, les decisions –ho 
repeteixo– mai, mai, mai s’havien pres amb el senyor 
Bagó. Mai, en cap cas. Vull dir, escolti..., ho poden fer 
diferents? Segur. Però jo li puc dir que com s’havia fet, 
s’havia fet...

Quim Arrufat Ibáñez

S’entén la resposta. CiG, SA és una empresa que surt 
del Consorci Hospitalari de Catalunya, que és per tant 
pública, i que comercialitza, diguéssim, serveis a l’es-
tranger, bàsicament a Sud-amèrica. Què hi fa una em-
presa pública comercialitzant serveis a l’estranger?

Jaume Raventós Monjo

Bé, ve produït una mica pel que els explicava. Vull 
dir, el nostre model..., això neix a finals dels anys 90 
–neix a finals dels anys 90–, que hi ha un interès per 
part de..., en aquell moment hi ha una oportunitat en el 
mercat estranger, en el mercat internacional, per a mo-
dels sanitaris, per articular models sanitaris. L’oportu-
nitat es veu en el Consorci Hospitalari de Catalunya, 
i s’obre una divisió internacional en la qual s’establei-
xen vincles amb diferents governs d’altres països, nor-
malment d’Amèrica Llatina. Per què, això? Perquè el 
nostre sistema –el sistema català– es veu com un sis-
tema avançat i es veu com un sistema potent, i això 
ens permet entrar a fer projectes a Amèrica Llatina. 

En aquests moments som una consultoria..., el consor-
ci té una consultoria treballant evidentment al mercat 
d’Amèrica Llatina.

Quim Arrufat Ibáñez

I en el mercat de la consultoria concretament, hi ha 
com una espècie de repartiment a parts iguals del 
mercat amb una altra empresa que es diu Gesaworld. 
Quina és aquesta nova relació amb aquesta empresa?

Jaume Raventós Monjo

Absolutament de competència –de competència.

Quim Arrufat Ibáñez

I el repartiment que sembla fet expressament a parts 
iguals no respon absolutament a cap...

Jaume Raventós Monjo

Escolti, el temps que vaig estar de responsable al con-
sorci –jo no crec que això hagi canviat gens– érem ab-
solutament competència en el mercat.

Quim Arrufat Ibáñez

Moltes gràcies.

Jaume Raventós Monjo

De res. A vostè.

La presidenta

Gràcies, senyor Arrufat. Ara sí, és el torn de Conver-
gència i Unió, i té la paraula el senyor Albert Batet. 
Quan vulgui pot començar. (Pausa.) Perdoni, senyor 
Quim Arrufat, si no apaga el micròfon no pot interve-
nir. (Pausa.) Gràcies.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Ra-
ventós, per la seva intervenció.

El consorci neix com una agrupació d’associacions 
d’hospitals municipals de titularitat pública. Durant 
els seus anys de mandat, vostè ha fet referència que hi 
havia la representació política de diferents partits polí-
tics. Quin partit polític tenia la majoria?

Jaume Raventós Monjo

A veure, en el Consorci Hospitalari de Catalunya as-
sociació, si no ho recordo malament –si no ho recordo 
malament–, era el Partit Socialista.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. El consorci ha actuat de lobby del món lo-
cal en interlocució amb les administracions. Vostè va 
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arribar al consorci substituint el senyor Manté, el que 
havia sigut...

Jaume Raventós Monjo

No, senyor, no. Perdoni, eh?

Albert Batet i Canadell

No? Doncs, a qui va substituir, vostè?

Jaume Raventós Monjo

El senyor Fité.

Albert Batet i Canadell

El senyor Fité. El senyor Fité, que havia substituït...

Jaume Raventós Monjo

No. El senyor Fité havia substituït..., no me’n recordo 
–no me’n recordo. No, senyor, no. El senyor Manté era 
de l’associació, el senyor Manté portava l’associació, 
el que és el Consorci Hospitalari de Catalunya asso-
ciació. El grup empresarial, llavors, havia estat dirigit 
fins aquell moment pel senyor Josep Fité.

Albert Batet i Canadell

Molt bé.

Jaume Raventós Monjo

Jo substitueixo el senyor Fité.

Albert Batet i Canadell

Vostè substitueix el senyor Fité, molt bé. Però el se-
nyor Manté havia, com si diguéssim, gestionat l’asso-
ciació.

Jaume Raventós Monjo

Sí, exactament. Sí, senyor.

Albert Batet i Canadell

D’acord. En aquest sentit –li parlaré després de la vi-
sió general del funcionament del consorci–..., però el 
senyor Manté, que havia gestionat l’associació, arriba 
a la direcció general del CatSalut, i una de les deci-
sions que té amb vostè –en la seva època de mandat– 
és referida a les Cotxeres de Borbó. Ens confirma que 
no hi va haver concurs públic, sinó que hi va haver un 
conveni entre tres parts, entre l’Ajuntament de Bar-
celona, el doctor Cuervo..., entre el consorci i el Cat-
Salut?

Jaume Raventós Monjo

Personalitzant en el doctor Cuervo, dubto llavors en el 
conveni, eh? No recordo qui el va signar. Però hi havia 

un conveni, que el van signar les tres parts: el CatSa-
lut, l’Ajuntament de Barcelona i el...

Albert Batet i Canadell

Senyor Cuervo, senyor Manté i senyor Abelló.

Jaume Raventós Monjo

Bé, és que no ho recordava.

Albert Batet i Canadell

Ho van firmar, sense concessió –aquest àmbit.

Què n’opina que el consorci, que està format per em-
preses municipals que gestionen serveis, amb aquesta 
decisió es posés a gestionar ell pròpiament serveis i 
fes competència als seus associats?

Jaume Raventós Monjo

Miri, el... (Pausa.) Està bé, això. (Pausa.) En el seu 
moment es va decidir que mai s’entraria a fer gestió 
sense que ho volgués l’associat, no?, perquè evident-
ment podíem tenir evidentment dificultats amb alguns 
dels nostres associats. Per tant, en el moment que el 
consorci dóna el pas és perquè el nostre associat prin-
cipal a Barcelona, que és l’Ajuntament, hi està d’acord.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Com a entitat, el finançament que rep el con-
sorci ve de les aportacions dels seus associats i de la 
gestió que fa el consorci amb els seus associats. És 
així?

Jaume Raventós Monjo

La part de l’associació, exactament.

Albert Batet i Canadell

D’acord. I la part de la SA?

Jaume Raventós Monjo

La part de la SA, dels ingressos que provenen de les 
activitats pròpies mercantils.

Albert Batet i Canadell

Mercantils que tenen a veure amb els seus associats, 
amb la consultoria internacional...

Jaume Raventós Monjo

Exacte.

Albert Batet i Canadell

...i nacional, i amb els àmbits de gestió amb els seus 
associats. Molt bé.
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Al voltant de les contractacions, el consorci realitza 
diferents informes i diferents àmbits. Concretament, 
durant la seva època, es contracta el senyor Manel 
Balcells, exconseller –superior a cent mil euros–, per 
informes al voltant de l’estudi de reordenació sanitària 
de la comarca del Vallès Oriental i l’estudi d’imple-
mentació de la recerca i innovació dels hospitals co-
marcals. Aquesta decisió de què és fruit?

Jaume Raventós Monjo

Hi havia llavors el projecte en l’àmbit del Vallès, del 
Vallès Oriental, de poder fer un projecte entre els tres 
hospitals que llavors formaven part d’aquesta comar-
ca, i ens va semblar oportú, se’ns va..., bé, ens va sem-
blar oportú que una persona que coneixia el territori 
com era el senyor Balcells pogués assumir aquesta fei-
na de consultoria.

Albert Batet i Canadell

Tasca compatible, entenc, amb les seves tasques.

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que llavors estava fora, diguem-ne. Era quan ja 
havia deixat la seva responsabilitat política.

Albert Batet i Canadell

No van mirar si això era..., amb les incompatibilitats 
existents?

Jaume Raventós Monjo

Sí, sí, ho vam mirar i no estava llavors..., segur que no 
estava amb la responsabilitat política.

Albert Batet i Canadell

Quina..., com valora la tasca?

Jaume Raventós Monjo

Ens va presentar un treball. Jo crec que era un treball 
adequat, diguem-ne, al que nosaltres esperàvem.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. I de la senyora Cristina Alonso, que també va 
realitzar un estudi concret adjunt a aquests –contrac-
te d’estudi de fluxos assistencials, també a la comarca 
del Vallès Oriental, relacionat amb l’anterior–?

Jaume Raventós Monjo

Doncs, no ho recordo.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Al voltant d’altres aspectes, el consorci tam-
bé ha gestionat en l’àmbit de consultoria internacio-
nal alguns aspectes. És el que fa el SEM, SA..., con-

cretament un contracte a l’Argentina. Quina valoració 
en fan?

Jaume Raventós Monjo

Això va ser un acord que es va fer amb..., vam cre-
ar una unió temporal d’empreses amb un proveïdor de 
Buenos Aires per tal de poder-nos presentar al con-
curs que en aquell moment va treure la conselleria, va 
treure el SEM, un concurs per substituir el sistema de 
gestió de les emergències mèdiques, no? Llavors, això 
va ser un concurs públic al qual ens vam presentar i 
que vam guanyar.

Albert Batet i Canadell

Es van presentar al concurs.

Jaume Raventós Monjo

Es va presentar un concurs on estàvem..., una unió 
temporal d’empreses per a aquest concurs, per a aquest 
projecte, entre dos socis: un era l’empresa IHSA, i l’al-
tre el Consorci Hospitalari de Catalunya, que assumia 
totes les funcions de consultoria.

Albert Batet i Canadell

Com en valora el resultat?

Jaume Raventós Monjo

El resultat no és bo.

Albert Batet i Canadell

Per quins motius?

Jaume Raventós Monjo

(L’orador riu.) No és bo perquè evidentment nosaltres 
esperàvem implantar la solució per a la qual se’ns ha-
via contractat, i això no va ser possible. Per tant, vull 
dir, aquí hi va haver un canvi d’objecte del concurs, si 
no ho recordo malament l’any 2008, que va can viar 
l’objecte de l’adjudicació d’aquest concurs, no? Però 
en cap moment vam poder finalitzar la tasca a la qual 
estava..., se’ns havia contractat.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Escolti’m, referent a les diferents contracta-
cions que hi han tingut vostès a veure i que se n’ha po-
gut parlar anteriorment, manifesta i repeteix que han 
complert la legalitat en tots els casos?

Jaume Raventós Monjo

Sí, sí.

Albert Batet i Canadell

Concretament, també amb Badalona?
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Jaume Raventós Monjo

Amb Badalona, sí.

Albert Batet i Canadell

I a Badalona teòricament ara hi ha hagut un concurs, 
que havia caducat i que..., vull dir, que no s’ha tornat a 
fer el concurs. Això com ho valora?

Jaume Raventós Monjo

Quan..., no en sóc conscient, ara. Vull dir, no en sóc 
conscient.

Albert Batet i Canadell

Molt bé.

La presidenta

Perdoni, senyor Batet. Li queda també un minut.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Jo, en tot cas..., m’agradaria una manifesta-
ció al voltant de la tasca del consorci. El consorci neix 
com aquesta agrupació temporal de..., aquesta agrupa-
ció de l’àmbit del món local. Deriva a diferents pres-
tacions a associats i a no associats, i fa en aquest cas 
també gestió directa de serveis, encara que no hi hagi 
concurs –com s’ha vist en el cas de Cotxeres de Bor-
bó. Ha sigut un ens governat específicament pel món 
local, no en cap cas del Govern de la Generalitat, i en 
aquest sentit nosaltres considerem favorable la funció 
de lobby important de lligar el món local en la interlo-
cució amb la Generalitat de Catalunya. En aquest sen-
tit, vostè creu que l’arquitectura del consorci és sufi-
cientment transparent?

Jaume Raventós Monjo

Jo crec que segurament hi han aspectes millorables, 
eh? –ho torno a repetir. Vull dir, jo crec segurament 
que el fet que el grup empresarial hagi fet una activitat 
mercantil paral·lelament a l’associació ha pogut crear, 
diguem-ne, malentesos, distorsions, etcètera. Crec que 
la solució..., segurament hi haurien hagut altres soluci-
ons que ens haurien ajudat que això no hagués passat. 
Però això ho puc dir ara, no l’any 2000...

Albert Batet i Canadell

Com quines?

Jaume Raventós Monjo

(L’orador riu.) Jo crec que una de les solucions és se-
parar absolutament l’activitat mercantil, separar-la ab-
solutament del que és l’activitat d’associació.

Albert Batet i Canadell

Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí, presidenta.

La presidenta

Doncs, molt bé. Molt bé. Agrair-li al senyor Jaume 
Raventós la seva compareixença, i nosaltres ens atu-
rem un segon per acomiadar-lo i donar la benvingu-
da al nou compareixent. I agrair-li, hi insistim, la seva 
compareixença.

Jaume Raventós Monjo

Molt bé, moltes gràcies a tots vostès.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i cinc minuts i 
es reprèn a les cinc i sis minuts.

La presidenta

Si els sembla, no aturem la comissió, anem fent via.

Compareixença
de Francesc José María Sánchez, exsecretari 
general del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i d’Innova (tram. 357-00111/10)

I, per tant, em sembla que ja ha arribat l’altre compa-
reixent, el senyor Francesc José María Sánchez, que 
està aquí fora –a veure si ja entra. (Pausa.) Li dona-
rem, doncs, la benvinguda al senyor Francesc José 
María Sánchez, que és exsecretari general del Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya i d’Innova. I en 
aquest sentit, si ens vol acompanyar aquí a la Mesa, 
si us plau.

(Pausa.)

Doncs, procediríem també a començar, en aquest cas. 
També vull començar agraint-li, doncs, al comparei-
xent haver-se adaptat a la demanda que li vàrem fer de 
retardar una setmana la seva compareixença, quan la 
tenien una setmana abans, perquè els diputats pogues-
sin tenir en compte les documentacions que en aquesta  
casa arribaven. I, per tant, hi insistim, agrair-li que 
s’hagi adaptat a la voluntat d’aquest Parlament.

Per altra banda, vostè sap que si vol té la possibilitat 
d’una intervenció d’uns quinze minuts, d’acord? I a 
partir d’aquí, els diferents grups parlamentaris pas-
sarien a fer-li preguntes, que en aquest sentit seria un 
torn de preguntes de cinc minuts que ells mateixos 
se’n gestionaran el temps –anirem aturant el temps a 
mesura que li facin les preguntes. I vostè té, doncs, tot 
el temps que cregui convenient per respondre. Sí que 
li agrairíem agilitat, i, en aquest sentit..., poder res-
pondre amb claredat i agilitat.

Així doncs, si els sembla, comencem amb la seva in-
tervenció, si la vol fer. (Pausa.) Sí? És el cas? Perfecte.

Francesc José María Sánchez 
(exsecretari general del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i d’Innova)

Bona tarda. Intentaré ser el més breu possible, i no es-
gotar els quinze minuts que m’han atorgat per poder 
fer la meva intervenció. Entenc que vinc a parlar aquí 
d’un tema molt genèric, i pel seu mateix caràcter tan 
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genèric –relacions entre el Servei Català de la Salut, 
el Consorci de Salut i Social de Catalunya i el Grup 
Serhs–, doncs, podríem estar explicant trenta anys de 
la història de la sanitat pública aquí, a Catalunya, i no 
és el cas.

Sé que he estat citat aquí per la meva condició d’an-
tic secretari general del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya –abans he dit Consorci Hospitalari de Cata-
lunya–, però, si m’ho permeten, també em voldria pre-
sentar una mica, perquè en el món de la sanitat públi-
ca he estat i sóc quelcom més que el secretari general 
d’aquesta entitat.

Com suposo que ja molts de vostès deuen saber, sóc 
advocat en exercici. He estat vinculat professional-
ment al Consorci de Salut i Social –si m’ho permeten, 
a partir d’ara parlaré del «consorci», i quan parli del 
consorci..., perquè si no constantment haurem de repe-
tir aquest nom tan llarg, que a vegades jo també m’en-
trebanco a l’hora de denominar-lo– en dues etapes; 
una primera que comença l’any 1987 –per tant, molt 
als començaments de l’entitat–, com a assessor jurídic, 
i després com a secretari des del 93 fins al 2006, any 
en què a finals d’any se’m nomena director gerent de 
l’Institut Català de la Salut, i ostento aquest càrrec du-
rant dos anys. I després, a partir del 2009 he tornat a 
estar vinculat a l’entitat, però ja només com a assessor 
jurídic laboral en els temes estrictament d’assessora-
ment patronal.

Actualment, assessoro diversos proveïdors sanitaris i 
socials del sistema públic; formo part de la Comissió 
de Dret Sanitari del Col·legi d’Advocats, també de la 
Comissió de Drets de la Gent Gran, de l’Associació de 
Juristes Demòcrates, de la Junta Directiva de la Aso-
ciación Juristas de la Salud, de la Societat Catalana 
de Bioètica, de la de Gestió Sanitària. Sóc vocal del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, participo en diver-
sos comitès d’ètica assistencial i sóc president de la 
Societat Catalana de Mediació en Salut. Per tant, com 
veuen fent un breu i esquemàtic recull del que són les 
meves relacions en el món de la salut i de la sanitat 
pública..., com poden veure són quelcom més àmplies 
que estrictament el càrrec que he ostentat com a secre-
tari general.

Per poder explicar les relacions del consorci amb el 
Servei Català de la Salut –que és la primera part, en-
tenc, de la meva intervenció–, doncs, primer els hauré 
d’explicar molt breument, encara que alguns de vostès 
ja ho deuen saber, què és el consorci. En primer lloc, 
han de saber que el consorci és una entitat de dret pú-
blic, de caràcter local i de base associativa, i que, com 
a tal, està inscrita en el Registre d’Ens Locals de la 
Generalitat de Catalunya, i que en aquests moments 
agrupa uns trenta-un ajuntaments, dues diputacions i 
més de seixanta proveïdors públics i privats non-profit 
–sense afany de lucre–, tant de l’àmbit de la salut com 
de l’àmbit d’atenció a la dependència.

Per tant, el consorci és quelcom més que una associa-
ció patronal o un grup d’empreses, encara que moltes 
vegades se l’identifica amb aquestes facetes d’asso-
ciació empresarial i d’entitat prestadora de serveis. 
Però, com els deia, és quelcom més: és –el consorci– 

una entitat de dret públic de l’àmbit municipal. I com 
a tal entitat municipalista, els seus òrgans de govern 
s’han compost des de l’inici dels temps, des de l’any 
1983, que es va constituir formalment, però fins i tot 
des de l’any 1981, que es va crear la primera comissió 
gestora d’aquesta entitat..., aquests òrgans de govern 
s’han constituït sempre en funció dels resultats de les 
eleccions municipals. Cada quatre anys es renoven, i 
sempre cercant dos equilibris: un equilibri és el terri-
torial, i l’altre el polític; i aquest equilibri polític està 
en funció de la correlació de forces que en el món lo-
cal es dóna, fruit dels resultats electorals.

Per tant, en aquests òrgans de govern de la institució 
sempre han estat representats tots aquells partits que 
treien resultats electorals en localitats on es gestiona-
ven dispositius de l’àmbit sanitari. Hi han estat i hi 
estan Convergència Democràtica de Catalunya, Unió 
Democràtica de Catalunya, el Partit dels Socialistes, 
Esquerra Republicana, en el seu temps el PSUC, i ara 
i després Iniciativa per Catalunya. Per tant, una mica 
tot el ventall, o la major part del ventall parlamentari, 
ha estat sempre representat en els òrgans de govern.

I per què es constitueix, des de l’àmbit local, des de 
l’àmbit municipal, el consorci l’any 1983? Si recor-
rem als seus documents fundacionals, doncs, per de-
fensar els interessos dels municipis i dels proveïdors 
enfront de l’Administració sanitària autonòmica, que 
anava assumint les competències en matèria de salut; 
per promoure la modernització d’uns equipaments 
que es van trobar els primers ajuntaments democrà-
tics absolutament envellits i obsolets, i millorar la 
qualitat dels serveis que es prestaven des d’aquests 
equipaments a les seves respectives poblacions; per 
millorar el finançament; per facilitar la coordinació 
i la integració dels diferents nivells assistencials; per 
fer sentir la veu dels municipis i dels proveïdors en el 
disseny de les polítiques de salut en aquest país, i, en 
definitiva, per promoure també l’equitat d’accés dels 
ciutadans als serveis i a les prestacions sanitàries pú-
bliques.

Bé, i com es prenen les decisions en el consorci? –que 
a mi em sembla que és quelcom important que vostès 
coneguin. A part del caràcter unitari que ja he ressal-
tat del consorci –podríem dir que era una mena d’As-
semblea de Catalunya de la sanitat, on en el seu mo-
ment estaven representades totes les forces polítiques 
o pràcticament totes les forces polítiques de l’arc par-
lamentari–, el consorci afegia i ha afegit sempre una 
vocació de consens en la presa de totes les decisions. 
Qualsevol decisió de caràcter estratègic, des de en el 
seu dia la creació del grup d’empreses, com qualsevol 
altra decisió que s’hagi pogut prendre, s’han pres per 
unanimitat, eh? Això em sembla que és un element 
important de la història del consorci, per entendre qui-
na ha estat aquesta vocació de consens. Jo he estat in-
tentant fer memòria, perquè com que tinc la memò-
ria una mica..., des de l’any 87 que en sóc membre, 
i em sembla que l’única vegada que recordo una vo-
tació amb un vot en contra va ser l’any 95, quan es 
va decidir constituir l’associació patronal CAPSS. 
I també el consens ha presidit els posicionaments 
que el consorci ha fet en defensa del model sanitari 
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–concebut evidentment aquest posicionament sempre 
des del municipalisme i des de la provisió de serveis. 
I aquests posicionaments, que han estat múltiples al 
llarg d’aquests trenta anys, sempre han estat precedits 
de processos d’àmplia reflexió interna.

Per tant, això és el consorci. És quelcom més que una 
SA, quelcom més que una associació patronal; és –fo-
namental– essencialment una entitat de caràcter pú-
blic de l’àmbit local, composta per ajuntaments i di-
putacions, i, per tant, com vostès poden comprendre, 
sotmesa a tota mena de controls, tant des de les inter-
vencions com des de les auditories que es practiquen 
en el mateix consorci i les seves empreses, com de la 
mateixa Sindicatura de Comptes d’aquí, de Catalunya.

Quant a les relacions del consorci amb el Servei Ca-
talà de la Salut, per tant, després del que els he dit, el 
que també m’agradaria deixar-los clar és que la rela-
ció amb el Servei Català de la Salut i amb el Depar-
tament de Salut s’ha d’emmarcar en el terreny de la 
col·laboració públic-públic. Això que se’n parla i que 
sentim a la premsa de «las puertas giratorias que van 
de lo público a lo privado, y de lo privado a lo públi-
co»: en el nostre cas, per la naturalesa de la nostra en-
titat, per les funcions que desplega, l’àmbit, el terreny 
de la col·laboració, és el terreny públic-públic.

I en aquests moments el consorci, amb relació al Ser-
vei Català de la Salut, doncs, representa els seus asso-
ciats, per exemple, en catorze grups de treball, con-
sells de participació, que depenen del departament; en 
vint-i-set grups, comissions, consells, que depenen del 
Servei Català de la Salut; en cinc grups, taules i co-
missions que depenen de l’ICASS, i en uns trenta con-
sells d’administració, patronats, consells rectors, tau-
les de diferents convenis, etcètera, en diferents àmbits, 
en què està el consorci representant els interessos dels 
seus associats.

I què ha aportat el consorci en la seva relació amb el 
Servei Català de la Salut i el Departament de Salut? 
Doncs, bé –i fent molt resumidament, condensada-
ment, la història d’aquests trenta anys–, el consorci 
ha tingut una participació molt activa i destacada des 
dels seus inicis en la construcció del Sistema Nacio-
nal de Salut a Catalunya, des de la visió del món local 
i del món de la provisió pública, i sense afany de lu-
cre. Per exemple, una dada rellevant –no els cansaré 
amb moltes dades–: la definició dels hospitals comar-
cals –la definició dels hospitals comarcals–i del seu 
rol va sortir d’unes jornades organitzades pel consorci 
en el seu dia. I els hospitals comarcals han estat un 
dels elements claus del desenvolupament de la xarxa 
hospitalària d’utilització pública, hospitals en què el 
consorci va impulsar la professionalització de la se-
va gestió i la jerarquització dels seus serveis, i també 
intervencions en la redacció de les primeres normes 
d’acreditació, fruit d’aquesta preocupació per la quali-
tat dels serveis, etcètera.

Hem aportat –i possiblement és un dels elements que 
ara, en aquests moments, és un dels fronts d’atac més 
importants que té l’activitat del consorci– una visió 
d’una gestió pública empresarialitzada, no privatitza-
dora –que és un dels termes..., i dos conceptes dife-

rents–, i aquesta visió de la gestió pública empresa-
rialitzada entroncava, des dels seus orígens, amb els 
corrents de la nova gestió pública que arreu existien 
en aquells primers anys de l’existència del consorci. 
Hem participat en el desplegament del sistema sanita-
ri català de responsabilitat pública, que ara en termes 
moderns diríem que és una «estructura d’estat», o el 
Servei Català de Salut haurà de ser una de les estruc-
tures d’estat amb identitat pròpia que respon a un mo-
del basat en la separació de funcions, la diversitat en la 
provisió i l’autonomia de gestió.

Hem innovat en el marc de la gestió pública introdu-
int els contractes de gestió –el que en dèiem el «ma-
nagement». Hem impulsat –ha impulsat el consorci– 
la territorialització, la reordenació dels centres i dels 
serveis, la integració dels nivells, a través de la crea-
ció d’organitzacions sanitàries integrades, el treball en 
xarxa, de les aliances estratègiques –ara penso que el 
primer conveni que es va signar en aquest país per im-
pulsar les aliances estratègiques és un conveni entre el 
consorci i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 
Hem participat activament en el disseny dels sistemes 
de pagament, molt especialment en el capitatiu. Hem 
participat i participem en el disseny dels models assis-
tencials, últimament de forma bastant regida en tot el 
que és l’atenció a la cronicitat.

Hem contribuït a la internacionalització del model 
sanitari, que ha estat –i continua sent– un referent, 
i per encàrrec de l’autoritat sanitària d’aquest país. 
Hem impulsat les bones pràctiques assistencials i les 
bones pràctiques de la governança. Recordar també 
–és anecdòtic– que el primer codi de bon govern que 
s’elabora en el sector de la salut català, és el codi del 
bon govern de les empreses del consorci, que després 
ha estat replicat per la major part de les institucions 
sanitàries públiques del nostre país. Hem contribuït a 
la negociació del model de relacions laborals i de les 
condicions de treball del sector concertat. I hem estat 
també, per què no dir-ho..., ha estat el consorci una es-
cola de quadres.

I aquí continuaríem, doncs, amb un llarg etcètera, pe-
rò em sembla que aquests són els elements més repre-
sentatius. No sempre la representació i defensa dels 
interessos dels associats al consorci, i la defensa d’una 
determinada concepció del sistema públic, i també la 
preservació de la independència de la institució, han 
estat del grat ni còmodes per als responsables sanita-
ris, foren del Govern que fóra –governs anteriors de 
Convergència, tripartit, etcètera.

Per tant, la conclusió –i abans d’entrar a parlar de les 
relacions amb el Grup Serhs– en aquesta primera part 
de la meva intervenció és que sense el consorci no es 
pot explicar el desenvolupament del sistema públic de 
salut a Catalunya, i com diu un gerent, gran gerent del 
nostre país: «Si no existís el consorci, s’hauria d’in-
ventar.»

I ara entrem ja a l’última part, que suposo que és la 
que més els interessa a vostès, o deu ser la que més 
els pot interessar: és la relació del consorci amb el 
Grup Serhs. Bé, aquesta relació amb el Grup Serhs 
no va més enllà que qui va ser el president de l’entitat 
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local entre 1987 i 1991, i després en diferents etapes 
ha estat vicepresident o president de la societat anò-
nima fins al 2008, és la mateixa persona –en Ramon 
Bagó– que ostenta la presidència del Grup Serhs,  
quelcom que sempre ha estat públic i notori, i que 
mai ha estat un impediment per ostentar els càrrecs 
en l’àmbit del consorci i en l’àmbit d’aquest grup em-
presarial.

Els càrrecs que ha ostentat aquesta persona en el con-
sorci eren representatius i no executius, i no estaven 
retribuïts, i en simultaniejar les dues presidències, el 
senyor Bagó no incorria en cap causa d’incompatibi-
litat.

La presidenta

Se li ha acabat el temps. Si...

Francesc José María Sánchez

Un minut?

La presidenta

Un segon més.

Francesc José María Sánchez

Un segon. Bé.

La presidenta

Entengui’m, uns quants segons, i, a partir d’aquí, ha 
de respondre...

Francesc José María Sánchez

Entenem que el que hem de tenir en compte també 
és que molt poques adjudicacions al Grup Serhs s’han 
fet en l’etapa en què ell ostentava algun càrrec de res-
ponsabilitat en els òrgans de govern del consorci. Jo..., 
en particular, em sembla que només han estat dues,  
i en aquestes dues licitacions –el Centre Sociosanita-
ri del Carme i la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva– s’ha aplicat –en ambdós casos– escrupo-
losament la legislació de contractació pública vigent 
en cada moment, i els referits contractes que van ser 
objecte de licitació mai van ser impugnats per altres 
licitadors no adjudicataris. I tenir en compte que el 
consorci en tota aquesta etapa ha licitat més de trenta 
serveis de cuina de diferents hospitals –ha licitat o ha 
participat en l’assessorament jurídic i en la tramitació 
administrativa d’aquesta licitació.

Concloc dient que en la relació amb el Grup Serhs 
sempre s’ha respectat la legislació de contractes vi-
gent; que, com he dit abans, el senyor Bagó no tenia 
funcions directives de caràcter executiu en el grup 
d’empreses del consorci; que en cap cas va fer valer la 
seva condició de vicepresident o president per influen-
ciar els resultats de cap licitació a què es presentava el 
Grup Serhs; i que, en tot cas, qui prenia la decisió era 
l’òrgan de contractació de cada entitat, i quedava limi-
tada l’actuació del consorci a l’assessorament jurídic 

del procediment de contractació, i a la seva tramitació 
administrativa.

Bé, crec que tot això, resumidament, és el que els vo-
lia comentar, i quedo a la seva disposició per a qualse-
vol pregunta.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara, si els sembla, començarà la 
diputada Alba Vergés en el seu torn de cinc minuts. 
Quan vulgui.

Alba Vergés i Bosch

Bona tarda, senyor Francesc José María. Vostè no ha 
estat mai un polític escollit, entenc jo; no ha estat al-
calde ni regidor. En canvi, vostè ha estat durant molts 
anys membre del Consorci Hospitalari de Catalunya 
–després és Consorci de Salut i Social, jo ho anome-
naré així per ser més breu, eh?

Quines tasques tenia encomanades, doncs, dins d’a-
quest Consorci Hospitalari de Catalunya? Segons  
el que sabem, era secretari del Consell d’Administra-
ció de Consultoria i Gestió, SA, i de totes les socie-
tats del grup. Era un càrrec tècnic, doncs, i no deri-
vat de la seva condició de? I qui el va contractar?

La presidenta

Quan vulgui, endavant.

Francesc José María Sánchez

Bé, evidentment, era un càrrec tècnic, i jo he tingut un 
contracte de prestació de serveis professionals que va 
començar inicialment –com he dit– el 87 com a asses-
sor jurídic. I després, a partir del 93, vaig assumir la 
secretaria del consorci, que comportava evidentment 
la secretaria de totes les entitats que formaven part 
del grup. Per tant, la meva vinculació amb el consorci 
sempre ha estat de caràcter professional com a profes-
sional liberal, que és el que he estat sempre, excepte 
els dos anys del meu pas pel departament, per l’Insti-
tut Català de la Salut. I, per tant, sempre la vinculació 
meva ha estat de caràcter professional.

Alba Vergés i Bosch

Puc entendre, doncs, que qui el va contractar és el ma-
teix òrgan de govern del Consorci Hospitalari de Ca-
talunya?

Francesc José María Sánchez

Exacte.

Alba Vergés i Bosch

El mateix que vostè ha dit que venia compost pels re-
sultats de les diferents eleccions municipals?
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Francesc José María Sánchez

Exacte.

Alba Vergés i Bosch

Amb caràcter polític i de territori, no? (Francesc José 
María Sánchez assenteix.) Considera, però, que d’al-
guna manera el seu càrrec ve a ser un càrrec públic?

Francesc José María Sánchez

El meu càrrec? Home, un...

Alba Vergés i Bosch

Com a secretari...

Francesc José María Sánchez

...càrrec que té transcendència pública, perquè ets el 
secretari d’una entitat de dret públic, com he dit abans. 
Evidentment.

Alba Vergés i Bosch

En tema de contractacions, quan algun associat al 
Consorci Hospitalari de Catalunya recorre al mateix 
consorci –per exemple, a través del SACAC– perquè 
es faci tot l’acompanyament jurídic que es diu dels 
concursos, això inclou també les redaccions de les ba-
ses d’aquests concursos públics?

Francesc José María Sánchez

Depèn del cas. El SACAC tinguin en compte vostès 
que neix l’any 95-96, fruit de la reforma de la Llei de 
contractes. Fins aquella data, cap de les entitats públi-
ques –foren de l’àmbit municipal, i fins i tot de l’àmbit 
autonòmic– aplicava la Llei de contractes de l’Estat, i 
va haver de donar-se un servei més de suport als asso-
ciats, que no estaven, diguem-ne, acostumats –per dir-
ho d’alguna manera– a utilitzar els mecanismes de la 
contractació pública, i per això neix des del consorci 
aquest servei.

Per tant, el més essencial d’aquest servei és l’asses-
sorament jurídic, i, per tant, pot comportar també la 
redacció, assessorament jurídic en la redacció de les 
clàusules administratives; no dels plecs de condicions 
tècniques, que això qui ho marca –qui és el que volen 
contractar, de quina qualitat, etcètera– és cada una de 
les institucions. I, després, comporta també l’acompa-
nyament en tot el procés, tota la tramitació adminis-
trativa del que és l’expedient de contractació. Per tant, 
bàsicament aquestes són dues funcions.

Val a dir també que el SACAC ha estat qüestionat des 
dels seus inicis per bastants òrgans de control. Final-
ment, la Junta Consultiva de Contractació de la Ge-
neralitat va establir que era perfectament vàlid i legal 
que les institucions associades al consorci es dotessin 
d’un instrument d’aquesta mena per tirar endavant les 
seves contractacions. Vam inventar, podem dir d’algu-
na manera, l’any 95 el que ara també està de moda. 

Ara tothom parla que per estalviar hem d’agregar les 
compres; bé, nosaltres ho vam començar a impulsar 
–el consorci ho va començar a impulsar– l’any 95.

Alba Vergés i Bosch

Entenc, però, i sempre s’ha llegit a tot arreu, que des 
del Consorci Hospitalari de Catalunya sempre es ne-
ga que el que faci el SACAC..., sigui una central de 
compres.

Francesc José María Sánchez

És que no ho és, una central de compres.

Alba Vergés i Bosch

Bé, bé.

Francesc José María Sánchez

És que no ho és.

Alba Vergés i Bosch

No, no, ho dic arran del comentari que acaba de fer.

Francesc José María Sánchez

Sí, sí. És que no ho és.

Alba Vergés i Bosch

Llavors, entenc que és possible que des del SACAC 
també es redactessin el plec de clàusules administrati-
ves i també el plec de clàusules tècniques d’acord amb 
allò que el vostre associat us demandava que s’havia 
de contractar. En el cas de concursos, per exemple, de 
servei de cuina, com es designaven els membres que 
anaven a la mesa de contractació?

Francesc José María Sánchez

Els membres de la mesa de contractació els designa-
va cada una de les entitats. L’òrgan de contractació 
era cada una de les entitats sòcies, i la decisió sobre 
l’adjudicació la prenia l’òrgan de contractació corres-
ponent –fos el gerent, fos el consell rector, fos el con-
sell d’administració– de cada una d’aquestes entitats.

Alba Vergés i Bosch

Entenc que l’òrgan de contractació no pot formar mai 
part de la mesa de contractació. És així?

Francesc José María Sánchez

És així.

Alba Vergés i Bosch

Bé. Per tant, aquest òrgan de contractació, que nor-
malment era la gerència o l’equip gestor de les entitats 
associades del Consorci Hospitalari de Catalunya, de-
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cidia en última instància, evidentment, a qui s’adjudi-
caven els concursos. Això ho tenim entès així. (Fran-
cesc José María Sánchez assenteix.) D’alguna manera, 
per això..., aquest òrgan de contractació, molt sovint, 
pels estatuts de les mateixes entitats no té potestat per 
contractar directament o per adjudicar directament un 
concurs, sense previ permís del consell rector de la 
mateixa entitat. És així?

Francesc José María Sánchez

Dependrà de cada entitat. I, escolti’m, són tantes, que 
hauríem de repassar el cas concret, els estatus concrets 
d’aquella entitat, per saber si hi ha hagut en algun cas 
algun conflicte de competència. Fins on arriba el meu 
coneixement –i estem parlant de coses que han passat 
fa bastants anys–, no s’ha produït. No s’havia produït 
mai cap tipus de conflicte competencial per haver pres 
decisions qui no tenia en aquella entitat la potestat o la 
competència per contractar.

Alba Vergés i Bosch

Però, podríem afirmar que tots els consells rectors te-
nien coneixement que es treia a concurs un servei de-
terminat, o una compra d’equipament, o el que sigui?

Francesc José María Sánchez

Dependrà. No li ho sé dir, perquè jo no he estat en 
tots els consells rectors, i, per tant, no li puc dir si  
en tenien coneixement o no en tenien coneixement. El 
que els puc dir és el que els he dit: són contractes que 
s’han fet respectant escrupolosament la legislació vi-
gent en cada moment. No oblidin vostès l’evolució que 
ha tingut des dels anys noranta fins ara; o sigui, no es 
poden avaluar situacions que han ocorregut l’any 93 
o l’any 94 pensant en la Llei de contractes que tenim 
l’any 2012, perquè les situacions i la legislació són 
completament diferents. Per tant, per això jo dic –hi 
insisteixo– que en cada moment, en funció de la legis-
lació vigent en cada moment i en funció de la tipologia 
de cada tipus d’entitat, s’ha respectat escrupolosament 
la llei.

Alba Vergés i Bosch

Bé, en tot cas estem parlant dels anys més a prop 
d’aquí, no? Entenc que el Consorci Hospitalari de Ca-
talunya, en les entitats que hi participa, també té gent 
en els seus consells rectors. És així, oi?

Francesc José María Sánchez

En algunes sí, i en algunes no. O sigui, a veure, el 
Consorci Hospitalari de Catalunya entra en el món, 
diguem-ne, de la gestió, per encàrrec exprés de l’au-
toritat sanitària d’aquest país; en concret, en l’Hospi-
tal de Mataró, que tenia un greu problema de finan-
çament, bé, de dèficit, molt important. Hi entrem, 
diguem-ne, quasi impulsats o convidats per l’autoritat 
sanitària d’aquest país. I quan hi entrem, entrem en 
aquests contractes de gestió –en aquest management 
que abans m’hi he referit, que va ser una de les inno-

vacions que es va impulsar en aquest país, o que vam 
impulsar en aquest país, a l’hora de concebre de forma 
diferent la gestió dels centres sanitaris públics–, on no 
només el consorci aportava el gerent, sinó que, a més, 
el consorci aportava tot un equip de suport –assesso-
rament, informàtica, comunicació, assessorament la-
boral, etcètera, no?– que acompanyava en tot això.

Hi ha entitats d’aquestes a on el consorci, també per-
què forma part i ha sigut un dels ens fundadors, és 
membre del consell rector d’aquesta entitat. En alguns 
consorcis sociosanitaris això passa –Viladecans, Vila-
franca, etcètera–, on té aquesta condició de..., com a 
soci fundador del consorci, forma part del seu òrgan 
de govern. I en altres, era exclusivament una relació de 
caràcter contractual, en la qual se li encarregava, des 
d’aquell òrgan de govern, la gestió –se li feia aquest 
contracte de gestió.

Per tant, les realitats són molt diverses, i, per tant, si 
ho haguéssim d’analitzar, hauríem de dir quina enti-
tat, en quina situació, de quin temps estem parlant, per 
poder concretar si hi havia un vincle únic de prestació 
de serveis de gestió, o hi havia un vincle doble on, a 
part de prestar els serveis de gestió, es formava part 
de l’òrgan de govern. I, per tant, depèn de cada una de 
les entitats.

Alba Vergés i Bosch

Vostè, que ha estat també director gerent de l’ICS, 
quines diferències veu que hi ha entre els procedi-
ments que s’han de dur a terme en les contractacions 
en un hospital que sigui de l’ICS i en un hospital adhe-
rit al Consorci Hospitalari de Catalunya?

Francesc José María Sánchez

Jo crec que si ens posem en la legislació d’abans de 
l’any 95, totes. Absolutes. Si vostès van a mirar els 
estatuts dels mateixos consorcis que creava el depar-
tament, regien la seva contractació pel dret privat. 
Aquesta cambra va aprovar l’any 1985 la Llei de l’es-
tatut de l’empresa pública catalana –que si no ho re-
cordo malament va ser també una llei aprovada per 
unanimitat, encara que la memòria em pot fallar–, en 
la qual es defineixen tota una sèrie d’entitats que són 
precisament entitats de dret públic sotmeses al dret 
privat, perquè hi havia –i ho explico– en aquells mo-
ments tota una tendència, si volen fins i tot filosòfica, 
de com entendre la gestió pública i tal.

Per tant, si ens fixem en aquell moment, les diferèn-
cies amb l’ICS, que en aquell moment era una entitat 
gestora de la seguretat social, doncs, unes diferències 
abismals. Mirin, jo quan vaig entrar de director gerent 
de l’ICS, per comprar aquesta copa s’havien de fer 
cinquanta-sis passos, i quan me’n vaig anar de l’ICS 
ho vaig haver reduït a vint-i-vuit passos. Em sembla 
d’una ineficiència brutal. I es va fer en l’empresa pú-
blica, que es va aprovar també quasi per unanimitat 
en aquest Parlament –em sembla que van haver-hi du-
es abstencions d’un grup per problemes lingüístics, no 
per problemes de model–, en què vam adoptar la for-
ma d’entitat de dret públic sotmesa al dret privat. I el 
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primer que havia d’haver fet –en la terminologia ac-
tual– aquest amb l’Institut Català de la Salut, és..., ser 
considerat un poder adjudicador –no Administració 
pública–, per poder aplicar la llei, però amb un grau 
d’intensitat inferior, i, per tant, amb una major agili-
tat, etcètera.

Això no ha estat així per moltes raons que no ve al 
cas analitzar –i no és objecte, em sembla, d’aquesta 
comissió–, i ens trobem que continua essent, bastants 
anys després, considerat com una Administració pú-
blica a tots els efectes, tant pressupostaris com de con-
tractació, amb la qual cosa podem dir que para este 
viaje no nos hacían falta aquellas alforjas.

Alba Vergés i Bosch

Tot això de la Llei de l’ICS es va aprovar mentre vos-
tè era director gerent de l’ICS, i, per tant, entenc que 
vostè està totalment d’acord a desplegar aquesta llei 
perquè no hi hagi aquests problemes en la contracta-
ció que està dient ara. (Francesc José María Sánchez 
assenteix.) Vostè creu que, per això, anar-nos-en a 
un tipus de contractació com les que s’estan duent a 
terme per les entitats que estan adherides al Consor-
ci Hospitalari de Catalunya posa més transparència al 
sistema, o en tot cas la impedeix?

Francesc José María Sánchez

La mateixa, absolutament la mateixa, perquè s’aplica 
la mateixa llei, amb els mateixos criteris i amb els ma-
teixos mecanismes de control. Qui és un associat al 
consorci i és un poder adjudicador Administració pú-
blica, haurà d’aplicar la Llei de contractes tal com li 
indica en aquests moments a aquest tipus de poders 
adjudicadors; i qui és un poder adjudicador no Ad-
ministració pública –que són bastants–, doncs, haurà 
d’aplicar la llei d’una altra manera.

Per entendre’ns, els consorcis han estat considerats per 
la Junta Consultiva de Contractació com un poder ad-
judicador Administració pública; doncs, han d’aplicar 
la llei amb un determinat grau d’intensitat. Altres em-
preses públiques que inclús en els seus mateixos es-
tatuts han recollit que no són un poder adjudicador 
Administració pública, doncs, hauran d’aplicar la ma-
teixa llei, però amb un altre grau d’intensitat, que són 
les diferències que estableix la normativa de contrac-
tació. Per tant, la transparència és exactament la ma-
teixa, i els mecanismes de control, com he dit abans 
en la meva intervenció, són els mateixos que pot tenir 
l’Institut Català de la Salut.

La presidenta

Perdoni. Senyora Alba Vergés, li queda menys d’un 
minut. Era perquè sigui conscient del temps que té. 
Endavant.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé, només unes coses més. A veure, si vostè diu 
que hi ha tots els mecanismes de control i transparèn-
cia de la mateixa manera, està dient, doncs, que ha  

entrat dins de la legalitat que s’adjudiquessin con-
cursos –per exemple, per als caterings i els menús de 
diferents hospitals– a una empresa del senyor Bagó, 
mentre ell ostentava un càrrec públic en el Consorci 
Hospitalari de Catalunya?

Francesc José María Sánchez

El seu càrrec era, en primer lloc –ja ho he dit abans–, 
de representació. No incorria en cap tipus –també ho 
he dit– d’incompatibilitats, perquè en el seu dia ja es 
van demanar informes i totes aquestes coses, i es va 
estudiar en el seu dia. En aquest cas, el Grup Serhs..., 
li posaré només un exemple, perquè les coses a mi em 
sembla que en molts casos, a través de cuadernillos re-
gionales, de diaris de l’Estat –que s’editen a Madrid i 
que tenen una molt baixa tirada, i cada cop en tenen 
menys aquí– i d’altres diaris digitals que estan con-
demnats per vulnerar l’honor de les persones, no?..., 
s’ha fet un gra massa de tot plegat.

L’exemple del consorci del Centre Sociosanitari el 
Carme. El Centre Sociosanitari el Carme, que és una 
de les dues adjudicacions que es va fer impulsada o 
gestionada, si m’ho permeten, des del SACAC, i que 
en va ser adjudicatari el Grup Serhs, és una SA. Par-
lem de l’any 2003. L’any 2003, les societats anònimes 
–una societat anònima municipal de l’àmbit local, per 
tant, una SA– només havien d’aplicar els principis de 
publicitat i concurrència; era l’únic que exigia l’any 
2003 la legislació de contractes. Aquests principis es 
van complir, i hi ha els anuncis en premsa que treien 
la licitació. Es van presentar altres licitadors. El se-
nyor Bagó, que era en aquell moment membre d’aquell 
consell d’administració –i ho puc atestar, perquè jo 
n’era el secretari–, quan s’ha de discutir aquest te-
ma, declara que té un conflicte d’interessos i abando-
na la reunió, perquè aquestes coses es cuidaven i molt 
–i molt–, encara que vostès o alguna premsa no s’ho 
vulguin creure. I al final se li concedeix, perquè és la 
millor oferta, i així ho valora el consell d’administra-
ció, perquè abans la mesa, els tècnics que havien valo-
rat les ofertes, consideren que era la millor oferta.

Per tant, com els dic, tots aquests temes s’han portat 
des de la més escrupolosa legalitat, digui el que digui 
gent que, a part de no estar massa informada, quan 
se’ls han fet desmentiments, doncs, han fet absoluta-
ment cas omís de la informació que se’ls ha donat des 
del consorci per desmentir determinades informacions 
que sortien, i que ens han estat una mica torpedinant, 
sobretot l’estiu passat, recordo. Sembla que el consorci 
era una serpiente de verano i dia sí, dia no, havíem de 
sortir retratats en aquest cuadernillo regional.

Alba Vergés i Bosch

El 2008, després que la consellera Marina Geli li 
anunciés que ja no confiava en la seva persona per es-
tar al capdavant de l’lCS, vostè va dir que es desvin-
cularia del món sanitari. Pel que ha dit fa un moment, 
no ho ha fet, i segons les informacions que han sor-
tit, vostè va ser l’assessor del senyor Josep Maria Via 
en la denúncia que va interposar aquest a Cafè amb 
Llet pel vídeo divulgatiu sobre la sanitat catalana. Ens 
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podria dir si el fonament d’aquesta denúncia és des-
mentir informacions que surten en el mateix vídeo? 
Perquè tampoc no entenem que sortissin gaires infor-
macions referents al senyor Josep Maria Via.

Gràcies.

Francesc José María Sánchez

Miri, jo vaig dir que em desvinculava del món sanita-
ri, i durant dos anys vaig tornar a vincular-me al Con-
sorci de Salut i Social de Catalunya en l’àmbit dels 
serveis socials. Vaig representar el consorci en la Con-
federació d’Entitats d’Atenció a la Dependència, vaig 
impulsar la creació de la nova patronal del sector –del 
tercer sector social–, que és la confederació. I mentre 
va durar una jo diria que més que qüestionable situa-
ció d’incompatibilitat en la meva funció –perquè com 
a ICS no havia tingut mai, com a director de l’ICS, 
cap tipus de negoci o d’expedient que em vinculés al 
Consorci de Salut i Social, però precisament per ser 
escrupolosos amb aquestes qüestions, fins i tot estè-
tiques–, vaig estar més de dos anys vinculant tota la 
meva activitat –si m’ho permeten– «política» –entre 
cometes– i jurídica en el consorci en l’àmbit dels ser-
veis socials. I això va ser la meva desvinculació, que 
jo vaig anunciar quan, com diu vostè, la consellera 
Marina Geli em va retirar la confiança.

I això de Cafè amb Llet, doncs, està llesta la sentència. 
La sentència diu que s’ha vulnerat l’honor d’una per-
sona, perquè se l’ha vinculat..., dintre d’un vídeo que 
s’hi parla del major robatori de la història, i s’ha ano-
menat aquella persona, com si se m’hagués anomenat 
a mi o a vostè mateixa. Automàticament, si vostè està 
anomenat en aquest vídeo, vol dir que vostè és un dels 
majors lladres de la història. I com que no és així, com 
que no ho han pogut acreditar en seu judicial, doncs, 
resulta que finalment han hagut de suportar o estan 
suportant aquesta condemna per vulneració de l’honor 
de les persones.

La presidenta

Molt bé. Ara correspon el torn del Grup Socialista, i, 
per tant, és el senyor Jordi Terrades qui té temps, per 
cinc minuts, de fer-li preguntes.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Vostè ha passat per diverses eta-
pes en el consorci. Li volia demanar quina era la valo-
ració de cada una d’aquestes etapes, però jo crec que 
m’ha quedat bastant clar amb l’exposició llarga que ens 
ha fet.

Sí que voldria que em reiterés un tema. El consorci 
és una entitat associativa de base local, que vostè ens 
n’ha explicat que els seus òrgans de govern es confor-
maven en base al resultat de les eleccions municipals. 
Si no ho he entès malament, ens ha expressat que les 
decisions es prenien per consens?

Francesc José María Sánchez

Exactament.

Jordi Terrades i Santacreu

Ho he dit abans, quan ha intervingut el senyor Raven-
tós, que el mapa sanitari de Catalunya neix l’any 80 
d’una provisió mixta de serveis sanitaris, i introdueix 
una complexitat jurídica, malgrat que hi hagi allò pú-
blic-públic que vostè ha dit. Però introdueix complexi-
tat jurídica. La pregunta és..., de fet, les fundacions del 
sector públic, com a mínim amb el text refós de la Llei 
de contractes de l’Administració pública –no l’actual, 
sinó la que estava vigent fins a l’any 2008–, aquestes 
fundacions, estaven subjectes parcialment als precep-
tes de la llei pel que fa als procediments de contracta-
ció i els de subministrament, consultoria i assistència. 
De fet, per sota d’uns llindars només eren necessàries 
la publicitat i la concurrència. (Francesc José María 
Sánchez assenteix.) Vostè creu que això pot haver pos-
sibilitat conductes poc transparents dels diversos or-
ganismes que formaven...?

Francesc José María Sánchez

Miri, és possible. Jo he intentat fer una pinzellada 
molt resumida i molt esquemàtica del que és, del que 
ha representat el consorci, de la multitud d’activitats, 
de la multitud de gent que pot comptar vostè que en 
aquests trenta anys hi ha passat. I és possible –és pos-
sible– que en algun moment, si m’ho planteja en ter-
mes probabilístics, s’hagi pogut procedimentalment 
no complir alguna norma. Però mai ha sigut volgu-
dament, mai ha estat aquesta la intenció de la sanitat. 
(Pausa.) Sí, sí. Entre altres coses, els alcaldes presents 
en el consell rector no ens ho haurien permès mai, que 
conculquéssim qualsevol aspecte legal.

I respecte a les fundacions del sector públic, recordar 
també que no és fins al 2008, quan s’aprova el llibre 
tercer del Codi civil, que es va produir aquell pro-
cés de publificació del que eren fundacions privades 
en l’àmbit municipal. Fundacions com la Seu, Puig-
cerdà, Campdevànol, etcètera, eren i sempre havien 
estat considerades fundacions privades, que tenien la 
característica que en els anys finals dels setanta, co-
mençament dels vuitanta, els municipis van aterrar en 
els patronats d’aquestes entitats per fer-ne el control. 
Alguns de vostès no sé si deuen recordar quan teníem 
aquells hospitals asil –que en dèiem–, que les Herma-
nas del Ángel Custodio eren les que gestionaven l’hos-
pital, que hi havia un administrador que tal, que els 
metges hi anaven i feien allí la seva obra de beneficèn-
cia dintre de l’hospital. I tot això és el que els muni-
cipis van voler canviar, i entre altres instruments que 
van utilitzar..., va ser aquest desembarcament, si m’ho 
permeten, en aquestes entitats que eren privades –que 
eren privades–, algunes amb set-cents i vuit-cents 
anys d’història. Que a vegades quan et plantegen: «És 
que són els privats», escolti’m, és que aquests ja feien 
un servei públic quan això de la seguretat social ni ens 
imaginàvem que existiria, perquè ja fa vuit-cents anys 
que donen allotjament al pelegrí i curen els malalts.
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Per tant, era això. I eren i van ser fundacions priva-
des fins que es va produir aquest fenomen tan estrany, 
conseqüència del llibre tercer del Codi civil, d’una 
certa publificació d’aquestes entitats, pel fet que més 
del 50 per cent del seu patronat estava compost per 
membres designats, en aquest cas, pels municipis. Pe-
rò fins aquella data eren fundacions privades que ni 
els secretaris dels ajuntaments, ni els interventors dels 
ajuntaments, mai n’havien qüestionat la seva condició 
de fundacions privades.

Jordi Terrades i Santacreu

Ja que ha parlat del llibre tercer del Codi civil, una 
pregunta. Els membres que formaven part dels òr-
gans de govern, dels patronats, si..., exercien funcions 
de gestió o de direcció? Podien rebre emoluments? 
Podien estar donats d’alta a la seguretat social?

Francesc José María Sánchez

En principi, no. No havien d’estar cobrant absoluta-
ment re pel seu càrrec de patró. Una altra cosa és que 
el càrrec de patró es compatibilitzés amb el fet de ser 
treballador de la fundació per qualsevol altre motiu, 
o tinguessin encarregades funcions de gestió, amb la 
qual cosa cobraven –si cobraven– no per la seva con-
dició de patró, sinó per la seva condició de gestor.

Jordi Terrades i Santacreu

El dubte era si podien compatibilitzar el càrrec, per-
què a partir del 2008 això queda exclòs, eh?

Francesc José María Sánchez

Miri, no sóc especialista en fundacions, i amb tanta 
anada i vinguda de la legislació també els he de con-
fessar que m’he perdut una mica. Hauria de mirar de 
quina època estem parlant, quina llei estava vigent –la 
de fundacions, que saben que és una de les lleis que 
ha tingut bastants canvis des de la primera–, i veure 
en cada moment quines eren les previsions legislati-
ves que hi havia respecte a la possibilitat o no de re-
muneració del càrrec de patró, que això també ha anat 
variant al llarg del temps.

Jordi Terrades i Santacreu

El senyor Raventós ens ha explicat que el consorci es-
tava sotmès a fiscalització posterior per part de la In-
tervenció de la Generalitat. Van mantenir discrepàn-
cies de criteri amb la Intervenció de la Generalitat? 
I com es van resoldre.

Francesc José María Sánchez

Jo crec que hem tingut intervenció de la Sindicatura 
de Comptes, eh? Nosaltres..., el consorci té el seu in-
terventor, nomenat per la junta general del consorci, 
i després el que tenia era el control ex post a través 
dels auditors de tots els comptes; i també hem de dir 
que no recordo mai cap nota negativa per part dels au-
ditors. I després sí que vam tenir la intervenció de la 

Sindicatura de Comptes, i en un moment molt deter-
minat, i amb un síndic molt concret, sí que va haver-hi 
algun tipus, diguem-ne, de disconformitat quant a la 
gestió.

Però també són coses que..., val a dir que també els 
posaré un exemple d’aquesta mateixa Sindicatura de 
Comptes. Ara estic pensant en un consorci que ha arri-
bat al Tribunal de Comptes, i que el Tribunal de Cuen-
tas a Madrid, amb els mateixos arguments que des de 
feia cinc anys ens donaven a la Sindicatura de Comp-
tes de Catalunya, ha arxivat sense més les actuacions 
obertes. Per tant, hi ha hagut també, jo crec –i és un 
parer molt personal–, un ús desproporcionat de la fun-
ció de síndic.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, li faig aquesta pregunta perquè sí que el senyor 
Raventós ens ha explicat que hi havia intervenció pos-
terior de la Intervenció de la Generalitat. (Francesc 
José María Sánchez assenteix.) Volia saber si hi ha-
vien hagut discrepàncies de criteri respecte a algunes 
qüestions.

Vostè, que és jurista, ens podrà aclarir algun tema. 
El 22 d’abril del 2008 –ho dic perquè això ha susci-
tat també, no?, i suposo que suscitarà..., en algun torn 
de preguntes– es formalitza un conveni entre el Servei 
Català de la Salut, l’Institut Català d’Assistència i Ser-
veis Socials i el Consorci Hospitalari de Catalunya. 
Estic parlant de les Cotxeres de Borbó. És un conve-
ni posterior al conveni que el Departament de Salut 
i l’Ajuntament de Barcelona signen l’any 2005. Vostè 
creu que aquests convenis s’ajustaven a dret? És a dir, 
entre les administracions es poden fer convenis?

Francesc José María Sánchez

Totalment, perquè, miri, en aquell moment –i també 
hem de situar espaciotemporalment quina és la legis-
lació aplicable–, les relacions, fins i tot per a la presta-
ció de servei entre administracions públiques, podien 
ser per la via convenial, cosa que la nova Llei de con-
tractes del sector públic ha, diguem-ne, impossibilitat. 
Però en aquell moment era perfectament legal, total-
ment legal. Tan legal, que qui atorga la concessió ad-
ministrativa fruit d’aquest conveni és el Govern de la 
Generalitat, i hem de suposar que quan el Govern de 
la Generalitat pren un acord ha passat per tots els trà-
mits de control, des de la Intervenció fins a les asses-
sories jurídiques corresponents, etcètera.

Per tant, com vostè diu, l’any 2005 es crea una neces-
sitat i es fa un conveni Ajuntament de Barcelona, Ser-
vei Català de la Salut –crec recordar– i consorci per 
tirar endavant i idear aquest projecte de Cotxeres de 
Borbó. Així es fa. El consorci assumeix els riscos –as-
sumeix el risc de la contractació del projecte d’idees, 
etcètera–, i al final es concreta en tot un projecte ar-
quitectònic i funcional per a una cosa que havia de ser 
innovadora, que ja està sent innovadora des del punt 
de vista de la gestió en el nostre sistema. I s’utilitza 
una via que és legal, però certament no és l’habitual-
ment utilitzada en el nostre sistema; nosaltres tenim 
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un sistema de concerts, i en aquest cas va ser la via 
concessional. Però és perfectament legal, i perfecta-
ment legal que sigui a través d’un conveni entre les 
administracions –en aquest cas el consorci com a enti-
tat de dret públic, entès com a Administració– per po-
der-ho signar i tirar endavant.

Val a dir que em sembla que és un model de gestió en 
aquests moments, que les obres es van fer amb temps, 
que no va haver-hi desviació pressupostària més en-
llà de la que..., es van canviar determinades funciona-
litats per poder introduir-hi un CUAP i això va obli-
gar a uns certs retocs del projecte inicial; i que, amb 
tot, Cotxeres de Borbó està sent, jo diria, un exemple. 
I que tot el risc, els 20 milions d’euros que va costar 
la construcció de Cotxeres de Borbó, els va assumir el 
Consorci de Salut i Social de Catalunya.

Jordi Terrades i Santacreu

L’any 2006, el Govern de la Generalitat decideix, des 
del punt de vista d’augmentar els controls sobre to-
tes les empreses públiques i consorcis sanitaris, que 
aquests s’incorporin al sistema europeu de comptes 
econòmics integrats, és a dir, el SEC 95. El consor-
ci, en principi, es posiciona en contra d’aquesta mesu-
ra o hi és reticent. Vostè té alguna opinió de per què 
això es va produir en aquell moment? Estem parlant 
d’abans de l’entrada en vigor de la Llei de contractes 
del sector públic l’any 2008.

Francesc José María Sánchez

Bé, ja els he dit que el consorci ha defensat un deter-
minat model de gestió que es basa en l’autonomia de 
gestió, i vam entendre en aquell moment que l’elevació 
als altars d’unes normes comptables que ha fet la Co-
munitat Europea per poder-nos comparar els diferents 
països era una manera d’introduir uns mecanismes de 
control, d’administrativitzar i d’encotillar aquesta ges-
tió d’aquests organismes públics –es diguin consorcis, 
es diguin empreses públiques.

Nosaltres no hem dit mai que hem d’estar fora del 
SEC 95, l’únic que hem dit és que, per l’activitat que 
desenvolupen els consorcis i les empreses públiques, 
han d’estar classificats no en el sector institucional 
«Administració pública», sinó en el sector institucio-
nal «societats no financeres». Per tant, mai hem pro-
pugnat: «Hem de sortir del SEC», perquè del SEC no 
en surten ni les economies familiars, que també tenen 
la seva modalitat de comptatge i de control i de com-
paració entre els diferents països.

Miri, la llesta de la classe és la Merkel, eh?, i la llesta 
de la classe té tots els seus hospitals públics fora del 
sector institucional «Administració pública». Per tant, 
la primera conseqüència és que el dèficit dels hospitals 
públics alemanys no computa en el dèficit públic ge-
neral de l’Administració alemanya. Per tant, al final, 
estar o no estar enquadrat en un determinat sector ins-
titucional dintre d’aquestes normes SEC, doncs, això 
determina això, bastantes coses, i una tan important 
com la consolidació del dèficit d’aquests centres en  
els comptes generals de la daixò. Per tant, d’alguna 

manera també ens tiràvem pedres a sobre del nostre 
teulat, quan ja teníem uns comptes prou poc reeixits, 
no?, per a sobre afegir-hi més penúria i més dèficit.

Per tant, era un posicionament jurídic, si volen tam-
bé polític, d’una determinada concepció de la gestió 
d’aquests centres públics, i per això ens vam posicio-
nar com ens vam posicionar i continuem posicionats, 
pensant que la lluita no s’ha acabat per aconseguir 
aquesta altra classificació dintre d’un sector diferent. 
Hi insisteixo: no és anar-nos-en de les normes SEC, 
sinó enquadrar-nos allà on hem d’estar enquadrats 
d’acord amb les mateixes normes SEC 95.

La presidenta

Perdó. Senyor Terrades, li queden menys de cinquanta 
segons.

Jordi Terrades i Santacreu

Jo no sé si la senyora Merkel és la llesta de la classe, 
però així ens va a tots plegats, no? Miri, jo tinc la im-
pressió que a vegades, tot i que l’ètica es subjectiva, 
hi ha una certa col·lisió entre ètica i legalitat. Si no hi 
hagués aquesta col·lisió, probablement aquesta comis-
sió d’investigació no s’hauria constituït. I, per tant, jo 
crec que hem de canviar les normes quan entren en 
col·lisió.

S’ha parlat molt del model. Després de vint anys del 
model, vostè no creu que aquesta opinió ja està un pèl 
anquilosada i que hauríem de produir una regenera-
ció? Per exemple, que la direcció dels hospitals del 
nostre país fos proveïda a través de concursos públics; 
a ratificar pels consells d’administració, però per con-
cursos públics –per exemple, com una de les moltes 
mesures. I enllaço amb una altra pregunta, perquè 
veig que se m’ha acabat el temps.

Vostè considera, si estem analitzant amb ulls del 2013 
coses que van passar l’any 2000, 2003, 2006 –algunes 
fins i tot anteriors–, que l’organització actual del con-
sorci és l’adequada i útil al sistema de salut, tal com 
està configurat avui el sistema de salut? Hauríem d’in-
troduir també modificacions?

Francesc José María Sánchez

Miri, el fet de com es proveeixen els càrrecs directius 
dels hospitals públics és una opció legislativa que pot 
prendre aquesta cambra perfectament, vàlidament; i el 
mateix Govern, amb les seves potestats d’autoorganit-
zació que té, respecte a les empreses que li són depen-
dents o vinculades, doncs, pot prendre les decisions, 
com n’ha anat prenent moltes durant aquests últims 
anys. I, per tant, a mi em sembla..., no estaria entusias-
mat, però tampoc em semblaria una mesura del tot..., 
en l’entorn en què ens movem. Jo abans deia..., miri, 
en els diaris abans hi sortia un anunci. Hi posava: «Se 
busca gerente.» I ara els anuncis que surten són: «Ge-
rente, se busca.» Aquest és el canvi que s’ha operat en 
els últims anys, en detriment de la mateixa confiança 
que ha de tenir la població en el seu sistema de sanitat.
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La segona part de la pregunta que li volia contestar 
era... (Veus de fons.) L’estructura del consorci ha es-
tat tant un model –si em permeten la falsa modèstia– 
d’èxit, que quan vuit-cents municipis d’aquest país vo-
len tirar endavant les xarxes de telecomunicacions, 
creen Localret, i creen mimetitzant-lo l’estructura 
d’una associació pública d’ajuntaments i una empresa 
de gestió per a la prestació de serveis als mateixos as-
sociats i a tercers. O per exemple l’any 2008, quan en 
l’àmbit dels serveis socials es crea el Consorci d’Ac-
ció Social de Catalunya, que també torna a reproduir 
–parlem de fa dos dies– aquest model: una entitat de 
dret públic associativa on s’associen ajuntaments, con-
sells comarcals, etcètera, i després una empresa, una 
societat anònima, per a la prestació de serveis. Perquè 
la prestació de serveis, si em permeten la llicència, és 
molt difícil poder-la fer des d’estructures rígides i bu-
rocràtiques. I perquè la condició de funcionari públic 
no està enlloc demostrat que aporti un valor afegit a 
la qualitat dels serveis que es presten des de qualsevol 
d’aquestes instàncies.

La presidenta

Molt bé, ara passaríem al torn del Grup Popular, i, per 
tant, és el torn del senyor Jordi Roca. Quan vulgui pot 
començar. (Pausa.) Senyor Roca?

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez...

Francesc José María Sánchez

José María. Senyor José María.

Jordi Roca Mas

És el primer cognom –teníem el dubte. M’han dit que 
Sánchez, i m’he cregut el que m’havien dit.

Senyor José María, aquesta és una comissió d’investi-
gació política, no és un judici ni a la universalitat del 
dret, ni als drets i deures dels ciutadans, ni als pro-
fessionals que desenvolupen la seva tasca. Tampoc hi 
busqui –vostè és un lletrat– que és un judici –ni civil, 
ni penal. És una comissió d’investigació que el que hi 
pretenem és esbrinar què ha passat, què cal canviar a 
la gestió política de la salut, perquè planen ombres so-
bre el que ha passat els darrers anys, els darrers trenta, 
o en especial els darrers quinze, amb els diners dels 
ciutadans a la gestió de la salut.

A mi m’agradaria comentar algunes coses de les que 
va comentant vostè –perquè porto un guió, però bé, 
com que ens anem adaptant...–, i és que dubta vos-
tè de si vostè té vinculació política o no. És evident 
que vostè és un personatge polític, encara que no sigui 
electe. Crec que tots estem al servei, i hem d’estar-ne 
tots orgullosos, els que som electes; i els que treballen, 
doncs, arriben amb equips de treball. Crec que no ens 
n’hem d’amagar. Tot el contrari: els que s’han d’ama-
gar són els que fan irregularitats, sigui des del sector 
públic o des del sector privat.

Dit això, m’agradaria que em puntualitzés una co-
sa, i és si ha participat vostè en alguna contractació  
o concertació o qualsevol tipus de conveni, per part 
del consorci, amb alguna empresa amb ànim de lucre.

Francesc José María Sánchez

Com diu? És que no l’he...

Jordi Roca Mas

Sí. Des que vostè és secretari, ha participat vostè en 
alguna contractació, concertació, per part del Consor-
ci de Salut i Social de Catalunya, el Consorci Hospita-
lari, amb alguna empresa privada amb ànim de lucre?

Francesc José María Sánchez

Jo no hi he participat. Vull dir, amb les meves condi-
cions ja havia...

Jordi Roca Mas

Ho n’ha sigut testimoni o ha..., perquè, clar, diu que 
sempre ha sigut públic-públic. Mai...

Francesc José María Sánchez

El consorci. Jo el que he afirmat és que el consorci 
com a entitat i tot el seu grup d’empreses..., inicial-
ment el grup d’empreses era una societat anònima 
municipal, cent per cent consorci, i en un moment de-
terminat, per obrir la porta a la participació dels asso-
ciats i per agafar un múscul financer que ens permetés 
fer licitacions, sobretot en l’àmbit internacional, es va 
fer una ampliació de capital i es va convertir en una 
societat d’economia mixta amb capital majoritària-
ment públic. Per tant, jo el que he afirmat és que tot el 
grup d’empreses, no?, que estan a l’entorn del consorci 
són empreses del sector públic.

Jordi Roca Mas

D’acord, d’acord. Bé, de fet, el que investiguem és la 
relació entre el sector públic i el sector privat. No en-
tra dintre del mateix sector públic, que segurament 
també n’hauríem de parlar a bastament.

M’ha sorprès una cosa, i és que ens ha dit que o que es 
volia fer o que ja s’havia fet convertir el sistema català 
de salut en una estructura d’estat. Pensava: que no ho 
ha sigut, en els darrers trenta anys? Perquè que jo sà-
piga, la sobirania nacional delega en l’Estat espanyol, 
que delega les competències a la Generalitat, que s’es-
tructura com vol, i això ja és una estructura d’estat. 
No sé si anava per algun altre tipus de consideració, 
de..., perquè estigui sotmesa a l’anàlisi de la justícia o 
d’aquesta pròpia...

Francesc José María Sánchez

No, no. Anava per deixar clar que això que tots..., que 
forma part, no?, de les estructures d’estat, el que en-
tenem..., el sistema de salut. En aquest cas, el Servei 
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Català de la Salut, que té una identitat pròpia, té una 
història pròpia, té una composició pròpia; a més, dife-
renciada d’altres serveis autonòmics de salut d’arreu 
de l’Estat. I això és una part de la riquesa que té el 
nostre sistema de salut aquí, a Catalunya. Només tenia 
aquesta intenció, no volia interferir en cap debat polí-
tic ni ideològic.

Jordi Roca Mas

No, no, però crec que és important, perquè seria im-
portant que els ciutadans –els d’aquí– vegin que no 
hi ha cap tipus de procés per fer el sistema català de 
la salut invulnerable a l’acció de la justícia amb pre-
judicis ideològics. Queda clar, queda clar. Moltes 
gràcies.

També m’agradaria comentar –ja que vostè ho ha 
fet voluntàriament–, parlant dels càrrecs del senyor 
Bagó, que no hi havia cap causa d’incompatibilitat. 
Doncs, ja ho suposem, perquè tampoc seria l’objec-
tiu d’aquesta comissió, perquè –ho repeteixo– és una 
comissió d’investigació en l’àmbit polític que jutja o 
valora o farà una sèrie d’asseveracions sobre qüesti-
ons polítiques, ni més ni menys. I una qüestió políti-
ca és que hi ha un efecte de portes giratòries; que un 
senyor que estava a l’empresa privada i treballava en 
el sector públic, estava als dos llocs alhora –estava 
dintre de la porta giratòria, i a fora de la porta gira-
tòria. I crec que tothom que ho digui, a part d’estar 
legitimat per dir-ho..., sembla que hi ha una base per 
dir-ho, per molt que s’aixequés –només faltaria– en 
els consells d’administració.

Però no estem jutjant si hi ha una incompatibilitat o 
no; però el fet constatable i fefaent és que aquesta si-
tuació es donava. Que no hi hagi contractes impug-
nats no fa la innocència, perquè és que els agents que 
treballen en el sector públic de la salut no impugnaran 
decisions del sector públic de la salut per no tancar-se 
les portes, com és obvi.

La presidenta

Senyor Roca –li ho dic pel seu ús del temps–, li que-
den vint-i-cinc segons.

Jordi Roca Mas

Quants?

La presidenta

Vint-i-cinc segons.

Jordi Roca Mas

Vint-i-cinc segons.

La presidenta

Ho he aturat ara mentre jo li explicava això, eh?

Jordi Roca Mas

Bé, m’agradaria preguntar-li moltes coses, perquè vos-
tè és una persona molt informada. Com que em queda 
poc temps... Ha fet vostè també una crítica –apel·laré 
només a la seva intervenció–: que gent mal informa-
da ha estat opinant sobre la gestió pública de la salut. 
I m’agradaria que em fes una valoració personal, per-
què com que l’ha fet amb els periodistes de Cafè amb 
Llet, m’agradaria que fes la seva valoració personal de 
les compareixences vetades –no només de Cafè amb 
Llet, sinó d’altres representants i responsables de la sa-
lut pública– per part de determinats partits en aquesta 
comissió.

Moltes gràcies.

Francesc José María Sánchez

Començaré pel final. No li puc fer cap valoració, per-
què desconec els motius que han portat els diferents 
grups a vetar o no vetar –no sé si és la paraula, l’ha 
utilitzat vostè– la presència de determinats..., això. Per 
tant, com que no m’hi sento ni implicat, ni involucrat, 
en com ha estat la gènesi d’aquesta comissió i de les 
seves compareixences, en tot cas és una pregunta que 
vostè l’hauria d’adreçar a la resta de grups parlamen-
taris –si és que han exercit algun tipus de veto.

Miri, això de la presència dels empresaris al capda-
vant dels òrgans del Govern. Miri, aquesta ha sigut 
una de les parts importants del model. Quan dèiem: 
«Empresarialitzem la gestió», –hi insisteixo– que no 
privatitzar, necessitàvem –i sobretot si vostès pensen 
en els anys vuitanta, que anàvem tots amb un ciri a la 
mà, no?– gent que conegués el que era el món de l’em-
presa i que aportés aquest valor. I així ha passat en 
molts llocs. Ara jo recordava i feia així un repàs men-
tal mentre vostè em parlava: el senyor Josep Costa, del 
ram de la pell, al Consorci Hospitalari de Vic; el se-
nyor Manel Corredor, del ram del material, al Consor-
ci Sanitari del Maresme; el senyor Robert Pujol, del 
ram del transport, en la Corporació de Salut del Ma-
resme i la Selva; el senyor Toni Esteve, de Laboratoris 
Esteve, en el Banc de Sang i Teixits.

Per tant, ha estat alguna cosa..., ha estat una part del 
nostre model posar al capdavant d’aquestes institu-
cions, d’aquestes empreses que volíem –hi havia una 
voluntat política general, consensuada– que es gestio-
nessin d’una forma diferent del que era la gestió pú-
blica coneguda fins aquell moment, aquest tipus de 
personalitats; que, a més, tots ells, de manera desin-
teressada, invertint part del seu temps –encara que hi 
hagi gent que no s’ho cregui–, han estat d’acord a fer 
aquesta funció.

I a casa nostra, el personatge el teníem, i es deia se-
nyor Ramon Bagó, del ram de l’hostaleria. I, per tant, 
no l’havíem d’anar a buscar a fora per tenir-lo involu-
crat i implicat i donar-nos, diguem-ne, el consell, l’ori-
entació –com en vulgui vostè dir–, per anar entrant en 
aquesta empresarialització de la gestió. I aquest és el 
motiu perquè estigui el senyor Bagó; o sigui, se li doni 
continuïtat després que deixa el seu càrrec d’alcalde 
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de Calella, i, per tant, deixa el càrrec de president de 
l’associació –consorci i tal.

I tota la resta, bé, els polítics som tots, eh? Jo no re-
nego de la política ni del meu paper polític, com deia 
vostè. Però evidentment em considero, si em permet 
l’expressió, més un politicotècnic.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Intervé el senyor David Companyon. 
Quan vulgui, té la paraula.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Jo-
sé María. La paraula «sociovergència», en el món sa-
nitari català, què li evoca?

Francesc José María Sánchez

Ha estat un..., què m’evoca? M’evoca moltes coses, pe-
rò ja li he dit que en l’àmbit del consorci estaria mal 
utilitzada la «sociovergència», perquè una de les coses 
que he volgut recalcar en la meva intervenció és que 
el grau de consens anava molt més enllà del que era 
un consens entre els dos partits majoritaris, perquè hi 
participaven els altres partits, eh? I he mencionat el seu 
grup, he mencionat Esquerra Republicana, etcètera.

David Companyon i Costa

Clar. Vostè parla de l’àmbit associatiu, jo li estic par-
lant de CSC, SA. Quins eren els representants d’Ini-
ciativa i d’Esquerra Unida, o d’Esquerra Republicana 
de Catalunya, a CSC, SA?

Francesc José María Sánchez

Ho hauria de repassar, però segur que hi eren.

David Companyon i Costa

Segur que no.

Francesc José María Sánchez

Segur que hi eren.

David Companyon i Costa

És impossible. O sigui, vostè, contestant-me això, sap 
que cap.

Francesc José María Sánchez

No, no, no. Escolti’m, això..., al Registre Mercantil em 
remeto. Això és públic, notori. Ara no m’ho faci dir, 
perquè trenta anys d’història és difícil mantenir-los en 
el disc dur, però segur –segur– que hi eren. Miri, gent 
destacada del seu grup, del seu partit, com el Santiago 
Marimon..., ha sigut durant molts anys un alt directiu 

del consorci en tots els temes de tecnologies de la in-
formació i dels sistemes de comunicació –alt directiu 
del consorci. Per tant, a las pruebas me remito.

David Companyon i Costa

Estem parlant d’una altra cosa i vostè ho sap perfec-
tament, eh? Vostè sembla que ens hagi dit que en la 
sindicatura, en aquest cas el síndic Agustí Colom, o 
El País o Cafè amb Llet s’hagin dedicat a mentir. Qui-
nes són?

Francesc José María Sánchez

Jo no he dit que menteixen, jo he dit que hi ha hagut 
una persecució, i aquí les valoracions polítiques de per 
què. Per què en aquests moments està a l’ull de l’hura-
cà, el consorci? Possiblement perquè representa això, 
un model de consens que alguns per la dreta i altres 
per l’esquerra consideren ja periclitat, i perquè repre-
senta una tercera via en la gestió del que és públic, i 
també uns per la dreta i altres per l’esquerra, des de 
posicions més lliberals o des de posicions més ortodo-
xes, consideren que és el moment d’acabar amb aquest 
model. O sigui, és que a mi, ara, quan passava tot això 
del consorci..., jo ja veia un déjà-vu d’aquest Parlament 
quan discutíem la Llei de l’ICS, no?, com les posicions 
extremes es tocaven a l’hora de determinats redactats, 
de determinats articles, que des de posicions absoluta-
ment ideològicament contraposades coincidien en els 
mateixos plantejaments a l’hora de redactar la Llei de 
l’ICS. I, bé, això és la meva opinió, molt particular i 
molt personal.

No sé, m’he perdut en la daixò. El sentit de la pregun-
ta, l’últim...? És que no voldria...

David Companyon i Costa

Vostè s’ha referit a la ideologia o opcions. Vostè, quan 
ha parlat, parlava d’una altra cosa, parlava com si s’es-
tigués mentint, si s’aixequés fals testimoni...

Francesc José María Sánchez

Ah.

David Companyon Costa

...per part d’El País, per part de Cafè amb Llet, la Sin-
dicatura de Comptes. No s’ha arxivat, sinó que...

Francesc José María Sánchez

Miri, per part de El País, jo no he mencionat El País, 
el menciona vostè. Jo he parlat només d’un cuaderni-
llo regional, d’una edició d’un diari que s’edita a Ma-
drid, i que cada cop està amb una tirada més baixa, 
no? I, sí, és El País, evidentment.

David Companyon Costa

Ah, per fi parla clar.
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Francesc José María Sánchez

Aleshores, miri, jo només sé que hem fet...

La presidenta

Escolti, no interrompi el... (Pausa.) Perdoni, senyor 
Santa..., ai, no –ara el batejo, eh?–, José María. No in-
terrompi, si us plau, el compareixent, mentre està fent 
la seva intervenció. Després vostè té el seu temps per 
intervenir. Quan vulgui.

Francesc José María Sánchez

Bé, com li deia, com a mínim –com a mínim– que 
jo tingui coneixement directe –perquè no m’encarrego 
de les coses de comunicació–, s’han fet cinc desmen-
timents de notícies sortides com si fossin la paraula 
de Déu a El País. Cap ni un d’aquests desmentiments 
ha estat recollit per aquesta premsa, que, a més, va se-
guir..., i la meva font d’informació, doncs, és això, no?, 
un diari digital que, com deia abans, la seva credibili-
tat –com a mínim per mi– està més en dubte quan la 
justícia els ha condemnat per la vulneració de l’honor 
de les persones.

David Companyon i Costa

El consell d’administració de..., el senyor Via recla-
mava al CSC la defensa del consorci davant de sec-
tors sindicals i periodistes que qüestionen contínua-
ment el model. Vostè..., després diu: «El senyor José 
María insisteix en la necessitat de defensar el CSC 
i el CSC, Societat Anònima» –que és del que estem 
parlant, les relacions empresarials– «dels atacs indis-
criminats que darrerament estan patint des de l’opi-
nió pública, i recorda que la majoria de càrrecs de co-
mandament del sistema sanitari en algun moment de 
la seva vida professional han tingut alguna vinculació 
al CSC.»

Francesc José María Sánchez

Sí, i tant. Una de les coses perquè ha servit el con-
sorci durant aquests trenta anys de vida –ho he dit 
abans– és que ha estat una escola de quadres, i po-
dríem fer-ne una relació llarguíssima –i no portes gi-
ratòries de lo público a lo privado, sinó en l’àmbit de 
la relació públic-públic, que em sembla que això és 
important i a vegades no es vol tenir en compte–, i 
començant per la persona que he anomenat del seu 
partit, en Santi Marimon, però continuaríem amb 
l’Enric Mangas, Enric Agustí, Moreu, Olga Pané, 
Elisabet Jané. Vull dir, la llista és, en aquests trenta 
anys, impressionant...

David Companyon i Costa

Però vostè s’està referint...

Francesc José María Sánchez

...de gent. No, no. Vostè pregunta el que vol, jo deixi’m 
que li contesti el que considero que li he de contestar.

Per tant, evidentment –evidentment–, en el consorci hi 
ha hagut un constant passar de gent que s’ha format en 
l’àmbit de la gestió, que després ha pogut anar a apor-
tar els seus coneixements en l’àmbit de la planificació 
i a l’autoritat sanitària, i això ha sigut el dia a dia du-
rant tots aquests anys. I viceversa, també: gent que ha 
estat en l’àmbit de la planificació i de la regulació, que 
en un moment determinat ha volgut passar a l’àmbit 
de la gestió, i ho ha fet a través del Consorci Hospita-
lari de Catalunya. I això..., no hi ha res a amagar, ni hi 
ha cap pecat original en aquesta realitat.

David Companyon i Costa

Sí, sí, semblaria..., aquells que amb la bandera tapen la 
corrupció. Si no estem parlant del model sanitari cata-
là, estem parlant de negocis privats dintre de la sanitat 
pública.

En el penúltim consell rector, en el qual hi havia el se-
nyor Batet i també el senyor Santi Vila, hi ha una refe-
rència en la qual es diu que «la majoria dels membres 
del consell rector ho són en representació del centre 
sanitari», i es demana que els municipis –formalment 
no hi estan associats–..., i es demana a aquests ajunta-
ments si poden procedir a acceptar els tràmits formals 
per a la seva associació al CSC. Com repercutiria això 
en les contractacions?

Francesc José María Sánchez

És que no li puc contestar, perquè em sembla que bar-
reja constantment peres amb pomes, eh?

David Companyon i Costa

No, no.

Francesc José María Sánchez

Sí, sí, però...

David Companyon i Costa

Li acabo de llegir...

La presidenta

Perdoni, eh? Hi insisteixo: no interrompi el comparei-
xent.

Francesc José María Sánchez

I jo també li agrairia que quan es parli de negocis 
privats, en lloc de fer aquestes manifestacions genè-
riques, no?, que no imputen re, però que deixen molt 
mal parada molta gent, diguessin quin negoci, quina 
empresa, i a on i quan i de quina manera. Perquè si no, 
aquí podem parlar i podem especular de moltíssimes 
coses. I, per tant, també li agrairia més precisió.

David Companyon i Costa

Ara hi aniré. Però no m’ha contestat el que he dit aquí.
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Francesc José María Sánchez

És que està llegint un tros d’una acta, que desconec 
aquesta acta i no estava en aquesta reunió...

David Companyon i Costa

Diu que els ajuntaments no formen part del CSC, sinó 
els hospitals.

Francesc José María Sánchez

No, no, els ajuntaments –ja ho he dit abans–..., en la 
composició actual hi han trenta-un ajuntaments i dues 
diputacions que són socis, que formen part del CSC. 
És que el CSC no s’entendria sense aquests ajunta-
ments, perquè com he dit abans, al començament, és 
una entitat de dret local.

David Companyon i Costa

Per això li ho he llegit. Bé, les Cotxeres de Borbó. 
CSC Vitae –que va ser a qui es va fer una encomanda 
de gestió–, finalment, a qui va adjudicar les obres de 
construcció?

Francesc José María Sánchez

Ostres! Ara sí que m’ha..., no ho sé, suposo que..., em 
sembla que va ser Safir. No li ho puc afirmar amb ro-
tunditat, però em sembla que fa ser Safir.

David Companyon i Costa

I la cuina?

Francesc José María Sánchez

I la cuina, al Grup Serhs.

David Companyon i Costa

I el mobiliari?

Francesc José María Sánchez

Si m’ho pregunta, m’està parlant d’uns anys que jo 
tampoc era al consorci, perquè estava amb altres res-
ponsabilitats. M’està preguntant coses que ara no li 
sabria contestar. Però tot això...

David Companyon i Costa

A una empresa del senyor Bagó.

Francesc José María Sánchez

...és públic, eh?

David Companyon i Costa

A una empresa del senyor Bagó.

Francesc José María Sánchez

Tot això és públic. Però tot això s’ha licitat. Tingui 
en compte que, precisament, la querella criminal que 
va posar un dels grups representats en aquesta comis-
sió ha estat arxivada –ha estat arxivada– per la fis-
calia –ja va ser en el seu moment arxivada pel jutjat 
d’instrucció–, com també s’arxivaran –i ja poso aquí, 
avanço els meus coneixements com a especialista en 
dret penal, que és la titulació acadèmica que tinc–, 
com també acabaran arxivades altres querelles que hi 
ha en aquests moments amb relació a Badalona i amb 
relació a altres temes, perquè no hi ha matèria penal, 
perquè una cosa són les valoracions estètiques que ca-
dascú pugui fer, i que en aquests moments poden te-
nir una determinada venda en els mitjans, i una altra 
cosa és la realitat jurídica de les relacions. I, per tant, 
com que no hi ha cap base ni cap fonament per enten-
dre que s’ha comès cap activitat delictiva, totes aques-
tes querelles només tenen una fi, que és el seu arxiu.

La presidenta

Perdoni. Senyor Companyon, per al seu coneixement, 
té menys de cinquanta segons.

David Companyon i Costa

M’hauré de cronometrar jo, doncs. Vostè és membre 
de la Societat Catalana de Mediació de Conflictes –el 
va nomenar el senyor Boi Ruiz–, malgrat que és advo-
cat del senyor Via en un d’aquests conflictes.

Francesc José María Sánchez

Torna vostè a barrejar peres amb pomes, i no té res a 
veure impulsar la mediació com un valor del sistema 
per solucionar extrajudicialment els conflictes, amb 
una qüestió de la defensa de l’honor de les persones. 
Per tant, no m’ho barregi, perquè no té res a veure.

I no em va nomenar el senyor Boi Ruiz, eh? Això ha 
sigut un procés llarg, amb participació de catorze enti-
tats. En aquests moments hi han disset entitats sòcies, 
que van des de la Creu Roja, les patronals i innombra-
bles col·legis professionals, i han estat aquests els que 
m’han nomenat com a president d’aquesta societat.

David Companyon i Costa

Per què Faura-Casas ha fet una due diligence del con-
sorci?

Francesc José María Sánchez

Per què la va fer? Perquè la va demanar, suposo, el 
nou president per conèixer a fons què és el que hi ha-
via en tot aquest rum-rum, no? Suposo que a tothom 
li preocupa quan entres en una institució i hi ha tots 
aquests tambors mediàtics, i que tot és corrupte, i tot 
és..., i es relaciona gent que fa anys que ja no són de la 
institució, però a tothom sempre li posen cognom –«i 
va ser del consorci»–, no? Em refereixo al senyor Prat, 
senyor Manté, senyors tal, que se’ls imputen judicial-
ment coses que no tenen res a veure amb l’entitat con-
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sorci, però que n’hi ha prou que tothom posi sempre el 
cognom «i va ser del consorci». Suposo que legítima-
ment el nou president, preocupat per aquest rum-rum, 
doncs..., volgués tenir un coneixement de quina era la 
realitat.

David Companyon i Costa

És la mateixa empresa auditora que té el Grup Serhs.

Francesc José María Sánchez

Si ho diu vostè, deu ser així. No tinc cap motiu per no 
creure-ho.

David Companyon i Costa

I de BSA.

Francesc José María Sánchez

Eh?

David Companyon i Costa

I de BSA.

Francesc José María Sánchez

I de BSA, suposo que sí, també. Pot ser, sí, sí. No, 
no..., allí estan.

David Companyon i Costa

Coneix vostè la senyora Ángeles Cabezas?

Francesc José María Sánchez

I tant.

David Companyon i Costa

És la que va assignar els contractes, sense concurs, al 
senyor Bagó?

Francesc José María Sánchez

No.

David Companyon i Costa

Sí.

Francesc José María Sánchez

Va signar unes pròrrogues d’uns contractes que eren 
preexistents, que abans he dit que eren de l’any 93. 
I va signar unes pròrrogues, unes pròrrogues determi-
nades d’aquests contractes, i ja està.

David Companyon i Costa

I de l’any 2008, 2009, i després de l’informe de la Sin-
dicatura de Comptes.

Francesc José María Sánchez

Sí, sí. Hi ha unes raons que expliquen el perquè de 
la signatura d’aquestes pròrrogues. S’esperava una 
subvenció. La cuina no complia amb els requisits de 
l’Agència de Salut Pública: hi havia una acta d’infrac-
ció, s’havien de fer unes obres. El Servei Català de 
la Salut es va comprometre a subvencionar aquestes 
obres, que bàsicament eren treure les consultes exter-
nes de l’hospital per poder, diguem-ne, tenir espai per 
fer aquestes noves obres. La subvenció no va arribar, 
les obres no es van poder fer, i el que no podíem era 
deixar sense menjar els malalts. Ho entén, això, vostè?

David Companyon i Costa

Coneix vostè la senyora Yolanda Puiggròs?

Francesc José María Sánchez

I tant.

David Companyon i Costa

Perquè creu que la secretaria de l’Ajuntament de Ba-
dalona considera que és una disbauxa l’assessorament 
jurídic que ha fet CSC?

Francesc José María Sánchez

No em consta. En aquests termes d’una «disbauxa», no 
em consta. I tinc en molt alta estima la capacitat pro-
fessional de la senyora Puiggròs.

La presidenta

Molt bé. Ara passaríem a la intervenció de l’altre grup 
parlamentari, en aquest cas del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, pel seu representant José Manuel Villegas. 
Quan vulgui.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, presidenta. Gracias al compareciente. En pri-
mer lugar, ya se ha hablado en alguna de las introduc-
ciones de intervenciones previas sobre el objeto de 
esta comisión. El compareciente ha hecho una expo-
sición, o una defensa o lo que él creía, sobre el consor-
cio y su papel. Obviamente, esta comisión no tiene por 
objeto poner en duda ni hacer una crítica general al 
funcionamiento ni al papel del consorcio, sino única-
mente intentar obtener información sobre determina-
dos detalles de prácticas que aparentemente podrían 
resultar irregulares, y, bueno, en todo caso a eso es a 
lo que vamos.

Usted ha comentado antes, al iniciar su intervención, 
el tema del público público. Se refería, supongo, que 
en cuanto a la gente que..., a la característica del con-
sorcio como tal, en lo que no hay duda de que es pu-
ramente público, pero el objeto de la comisión es pre-
cisamente establecer la limpieza en estas relaciones 
entre el consorcio como público público –como dice 
usted–..., con otras empresas privadas privadas que, 
bueno, contrataban con el consorcio. Y lo que hay que 
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ver es si esa contratación, pues, se ha hecho con todos 
los elementos de legalidad y simplemente de ética o 
de decisión política acertada –acertada– en cada mo-
mento.

Uno de los temas fundamentales, como ya ha salido, 
es el tema del señor Bagó, la presencia del señor Ba-
gó, ya ha comentado usted que sin tener un cargo de 
carácter ejecutivo, pero dentro de los órganos de di-
rección del consorcio, y, a su vez, como propietario  
o con presencia en empresas privadas que contrataban 
con el consorcio. Usted ha defendido esta posición le-
galmente, pero, desde su punto de vista personal, us-
ted no hace ni una más mínima autocrí..., o crítica de 
esa situación, que se podía haber llevado de otra for-
ma. Usted, a partir de esa defensa cerrada, ¿no cree 
realmente que podría haberse actuado de una forma 
diferente?

Francesc José María Sánchez

A toro pasado y visto lo visto, pues uno, claro, cuando 
se despierta, analiza y ve..., siempre hay aspectos de 
mejora en todo, también en las relaciones en la con-
tratación.

Lo único exactamente que tiene que tener en cuenta 
esta comisión es que, al final, en Cataluña hay cinco 
o seis empresas que se dedican a la restauración en el 
ámbito de la sanidad, que si ustedes repasan y alguien 
tomara –y eso se le ha comunicado a los medios, y 
no han tenido la voluntad de hacerlo y de comunicar-
lo–..., cuáles han sido todas las adjudicaciones. Yo ya 
he dicho que en el período en el que el señor Bagó for-
maba parte de los órganos de gobierno del grupo de 
empresas, solamente han habido dos adjudicaciones. 
El consorcio ha participado, tramitado administrativa-
mente, a través de su servicio de compras..., creo re-
cordar que son más de treinta las licitaciones en las 
que ha participado el consorcio. Y ustedes pueden ir 
a ver estas licitaciones, que se han dado a Eulen, a 
Carlos Rocha, a ISS, a multitud de otras empresas; no 
«multitud», porque son, ya he dicho, cinco o seis las 
que operan en Cataluña.

Entonces, a mí me parece muy fuerte que le negue-
mos a una persona, en este caso a un empresario que 
está dispuesto a contribuir personalmente y de forma 
no retribuida a tirar adelante todo un proyecto..., que 
por su condición de empresario le neguemos el pan y 
la sal. Las garantías están en los procedimientos, las 
garantías están en los mecanismos de contratación, o 
sea, en los mecanismos de control ex ante y ex post 
que hay y tal. Pero negar la posibilidad... Antes he 
citado una pequeña relación de muestra de empresa-
rios que en este país han dedicado parte de su tiem-
po –parte de su tiempo– a ayudar a la construcción 
del modelo sanitario catalán de forma absolutamente 
desinteresada. Es que parece que por esa condición de 
empresario los tengamos que anatemizar y que ya no 
puedan participar en todo eso.

Yo creo que son dos cosas. Hay que cumplir con la 
norma; yo le garantizo que hasta donde llega mi cono-
cimiento la norma se ha cumplido, como he dicho an-
tes, escrupulosamente, y, por tanto, no hay nada que..., 

¿lo defiendo con vehemencia? Pues claro, porque es 
que con mucha vehemencia se nos ha condenado, no 
ya tanto al señor Bagó, sino a la propia institución, a 
la que como comprenderá después de lo que les he ex-
plicado, me siento muy vinculado desde el año 1987. 
Y eso duele, ¿no?, porque piensas que se merece un 
poco más de respeto algo como es el consorcio, que ha 
tenido esa contribución tan decisiva y tan fundamen-
tal en el desarrollo de nuestro sistema sanitario públi-
co. Y por eso me expreso vehementemente en esta co-
misión y fuera de esta comisión.

José Manuel Villegas Pérez

Usted comentaba ahora el tema de las garantías y el 
cumplimento de la legalidad, y las garantías del pro-
ceso de contratación como fundamentales. Durante su 
intervención también me ha parecido –quizás he en-
tendido mal– que criticaba precisamente el exceso de 
garantías en el sistema de contratación de las empre-
sas públicas, lo cual lo hacía dificultoso y farragoso. 
¿No cree usted, precisamente, que la falta de garantías 
o de unos procesos debidamente garantistas en deter-
minados años –luego han cambiado las normas– es lo 
que ha provocado estas situaciones que ahora estemos 
viendo o poniendo en tela de juicio determinadas de-
cisiones de contratación que se tomaron, pues eso, en 
base a unas normas –luego veremos algún caso con-
creto– que no cumplían esa garantía o no daban esa 
garantía de limpieza al procedimiento?

Francesc José María Sánchez

Yo creo que normas las hay, y si me permiten la..., y 
de sobras: la Ley de finanzas, la Ley de patrimonio, la 
Ley de contratación. O sea, normativa, ¿no?, del sec-
tor público, en la cual sustentar o basar el control de la 
actividad. El problema es que controlamos los proce-
sos y no controlamos el resultado. El problema es que 
las intervenciones en este país..., lo que les preocupa 
es que lo que estaba previsto que nos gastáramos en 
lápices, nos lo hemos gastado en lápices, no cuál es 
la mortalidad, no cuál es la morbilidad que hay en el 
hospital, no cuáles son los resultados en salud. Y eso 
es lo que se tendría que controlar, y eso solamente se 
puede ejercer –ese control– con un control posterior, 
cuando esa actividad se ha realizado, cuando esos re-
sultados en salud –económicos también, pero en sa-
lud fundamentalmente– se pueden valorar. Y aquí nos 
hemos concentrado en una normativa que se empeci-
na –se empecina– en controlar los procesos, con inde-
pendencia de cuál va a ser el resultado de ese proce-
so. Y eso es donde chirrían –donde chirrían– un poco 
esos mecanismos que tenemos de control.

Y, por otra parte, también ha habido y hay –y yo esto 
lo sufrí, lo padecí, cuando fui director gerente del Ins-
tituto Catalán de la Salud– una intromisión de los or-
ganismos de control en la gestión. Los organismos de 
control tienen dos funciones en este país: velar por la 
legalidad de los acuerdos y por la existencia de crédi-
to, no meterse en la oportunidad política de las deci-
siones de gestión que se pueden tomar desde otro ám-
bito, que es el que tiene la competencia. Y aquí hemos 
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vivido unos años, ¿no?, sobre todo del 2004 en adelan-
te, donde ha crecido mucho ese intervencionismo mal 
entendido –desde mi punto de vista, y todo es opina-
ble– por parte de estos organismos de control y de fis-
calización.

Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos uno de 
los males. Nadie niega, y no he conocido ningún ge-
rente ni ningún órgano de gobierno que niegue, la ne-
cesidad de los mecanismos de control. Lo que se pide 
es que se controle otra cosa; es: qué resultados obtene-
mos en salud, no si hemos procedimentalmente cum-
plido con el capítulo I, con el capítulo II, o con el ca-
pítulo que sea de los presupuestos. Y eso es..., donde 
tenemos la diferencia de criterio: no en la necesidad 
de los controles, sino en qué deben versar esos con-
troles.

José Manuel Villegas Pérez

Por ir bajando un poco a temas más concretos desde 
la visión general, el consorcio –por lo que hemos en-
tendido delante de la comparecencia y lo que hemos 
podido ver– tenía básicamente tres formas de gestio-
nar entes: la gestión directa en alguno de los casos, el 
contrato de gestión en otros, y, por otro lado, el servi-
cio de contratación, que fue en algún momento discu-
tido por la Sindicatura de Cuentas.

En cuanto a la gestión directa, en el caso de las con-
trataciones, ¿quién decidía? ¿Qué órgano es el que 
decidía en la contratación? Por ejemplo, Cocheras de 
Borbón creo que era un organismo que estaba así, ges-
tionado en gestión directa.

Francesc José María Sánchez

Claro. La gestión directa en Cocheras de Borbón 
quien la decide es el Gobierno de la Generalitat, que 
concede la concesión administrativa al consorcio. Por 
tanto, esa modalidad de gestión, tal. En otros casos..., 
por ejemplo, donde hay mucha gestión directa es en 
los servicios de atención domiciliaria, y son los ayun-
tamientos que sacan su concurso, sacan su licitación 
pública, al que se presentan las empresas del consor-
cio, y lo ganan o no lo ganan. Y en ese caso, si lo ga-
nan y ya hay el servicio en funcionamiento, pues tie-
nen que subrogarse..., en el personal de la empresa 
anterior; y si no lo hay, pues se tiene que contratar a 
nuevo personal.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, el problema es que la pregunta iba por otro lado. 
No quién adjudica la gestión directa, sino, una vez es-
tá adjudicada la gestión directa dentro del consorcio..., 
por ejemplo, Cocheras de Borbón: servicio de cocina, 
adjudicado a Serhs, al Grupo Serhs. ¿Dónde y quién 
toma exactamente la decisión de esa adjudicación en 
este caso, en el que creo que no hubo concurso?

Francesc José María Sánchez

Pues en este caso sí que hubo concurso.

José Manuel Villegas Pérez

En Cocheras, sí.

Francesc José María Sánchez

Claro. En Cocheras hubo concurso. Por eso, ya digo, 
se ha archivado la querella criminal de la CUP: por-
que hubo concurso, porque no había ninguna materia 
anómala, porque hubo otros licitadores, y porque está 
ahí todo con luz y taquígrafos. Por tanto, ahí ha habi-
do un procedimiento. Y el órgano de contratación, que 
si ahora me dicen –2013– quién es, como estoy aleja-
do de esta materia, pues, no le sabría decir el nombre 
y apellido de las personas, pero evidentemente..., si-
guiendo lo que ha sido la normativa, y el órgano com-
petente dentro del consorcio para la adjudicación de 
esos contratos.

La presidenta

Disculpi. Per avisar-lo més que res, senyor Villegas, li 
queden trenta-quatre segons.

José Manuel Villegas Pérez

Pero ha habido dos adjudicaciones que han sido 
–legalmente– con una adjudicación directa, ¿no?, en 
otros casos, porque no había que sacar concurso, por-
que se creía que no..., como por ejemplo en algunos 
casos en Badalona, que fue criticado por la Sindicatu-
ra de Cuentas.

Francesc José María Sánchez

Vamos a ver. En Badalona, digo, lo que ha habido di-
recto..., o sea, primero, el Grupo Serhs está, si no re-
cuerdo mal... des de l’any 93 –el Grup Serhs. I el con-
sorci entra en un contracte de gestió a Badalona l’any 
98. Per tant... (Pausa.) No digui vostè que no. Però jo 
li dic que és així i està en la documentació. El pri-
mer contracte de gestió firmat pel consorci a Badalona 
el firma en Josep Fité, el seu director general, i és de 
l’any 1998. (Pausa.) No em digui que no, perquè és 
així.

I el que hi ha són unes pròrrogues, i jo he intentat ex-
plicar els fonaments de per què es fan aquestes pròr-
rogues a l’espera d’unes determinades inversions, per-
què s’havia de remodelar la cuina, que al final es va 
haver de canviar de sistema i passar a un sistema de 
cuina freda –que al principi no estava suficientment 
desenvolupat, com sí que ho està en aquests moments.

I al consorci altres coses que han sortit són que hi han 
hagut adjudicacions directes. Per exemple, de centres 
que gestionem de Caixa de Catalunya: el centre Sant 
Jordi de Caixa de Catalunya. Però és que Caixa de Ca-
talunya no està sotmesa a la Llei de contractes. És que, 
clar, només faltaria que ara també sotmetéssim a qui 
no hi està sotmès a la Llei de contractes, l’hi inten-
téssim sotmetre, com ara Caixa de Catalunya. I, per 
tant, allà va haver-hi una adjudicació directa. I per què 
va haver-hi una adjudicació directa, sense un concurs 
–que no vol dir que no hi hagués licitació–? Perquè 



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  43

la millor oferta econòmica i tècnica era la del Grup 
Serhs.

Hi ha un informe de la sindicatura de l’any 2009 que 
compara els diferents serveis externalitzats a Catalu-
nya en els diferents hospitals, i estableix que en l’àm-
bit dels serveis d’hostaleria el Grup Serhs és el que va 
amb uns preus més competitius a tot Catalunya. I, per 
tant, quan es fan no licitacions en el sentit de la Llei 
de contractes, sinó que sí que es fan els corresponents 
anuncis, s’adjudiquen, sense seguir la normativa de 
la Llei de contractes, al Grup Serhs, perquè és la mi-
llor oferta que es presenta en aquelles institu cions; i 
perquè, a més, vostè comprendrà que en aquest cas 
el consorci també havia de retre comptes a Caixa 
de Catalunya, que era el titular, que era el propietari 
d’aquests serveis.

José Manuel Villegas Pérez

Eso iba a decir: no lo adjudica Caixa Catalunya, lo ad-
judica el consorcio directamente.

Pero ya para finalizar –porque me parece que casi no 
me queda tiempo–, usted ha hablado, pues, de un ata-
que de alguna gacetilla y de algún medio digital, que 
son los que mueven todo esto. A mí me gustaría que me  
hiciera una valoración personal también sobre el in-
forme de la Oficina Antifraude, que dedica ocho mil 
folios a todo este tema, en el que se habla de forma 
extensa sobre este privado..., público-privado, con el 
señor Bagó como sujeto principal; también valora-
ción de la Sindicatura de Cuentas; la apertura de una 
comisión de investigación en el Ayuntamiento de Ba-
dalona, también por concesiones hechas..., el contrato 
de Serhs. Quiero decir que no parece o creo que dé la 
sensación de que aquí se trata de una gacetilla y un...

La presidenta

Senyor Villegas, hauria d’anar acabant, eh?, que són 
cinc minuts reglats.

José Manuel Villegas Pérez

Una gacetilla –perdón, acabo ya–, sino que hay Ofici-
na Antifraude, Sindicatura de Cuentas, Ayuntamiento 
de Badalona. Creo que esto es un asunto más serio de 
lo que usted, yo creo que frivolizando de alguna ma-
nera, ha querido dejar.

Francesc José María Sánchez

Hombre, no he frivolizado. No lo he mencionado co-
mo «gacetilla», sino como «cuadernillo regional», que 
es como el propio El País se autodefine cuando habla 
de sus suplementos regionales. Por tanto, en la última 
huelga que hubo de redactores: «No saldrá esta sema-
na el cuadernillo regional porque están en huelga los 
redactores.» Por lo tanto, he utilizado, no despecti-
vamente..., sino la propia nomenclatura que el propio 
diario utiliza para, digamos, autodenominar ese suple-
mento; en este caso, el suplemento de Cataluña.

Mire, si entráramos ahora en la valoración de lo que 
ha opinado la Oficina Antifraude, pues, nos darían 
las tantas de la noche. Ya he dicho antes que mi opi-
nión, mi criterio jurídico, además como especialista 
en derecho penal, es que esas actuaciones que están 
en asuntos en la fiscalía, derivadas de la actuación de 
la Oficina Antifraude, acabarán archivadas, como ha 
acabado archivado lo de Cocheras de Borbón.

Por otra parte, en relación con la sindicatura, sí que 
me parecía ya entonces –ya entonces, ¿eh?, hace años– 
mal cómo se estaba utilizando políticamente la fun-
ción de la sindicatura por algún síndico. Y el otro día, 
viendo una comparecencia, una asamblea que hubo 
aquí con los no comparecientes en esta comisión, pues 
descubrimos –bueno, yo me enteré ese día, viendo las 
notas de esto– que había sido –porque lo decía el re-
dactor de uno de estos diarios digitales– un determi-
nado síndico quien había filtrado su informe. Ese in-
forme, entiendo yo –y conozco poco la sindicatura, 
pero un poco la ley me la he mirado–, forma parte de 
las deliberaciones de la sindicatura. Lo único que es 
público en la sindicatura son los informes finales, y 
el que haya filtrado ese informe ha incumplido con el 
deber de sigilo que como síndico tenía. Por tanto, a lo 
mejor habría que pedirle responsabilidades a ese sín-
dico de por qué ha incumplido con su deber de sigilo 
filtrando lo que forma parte de las deliberaciones, por-
que lo único público es el informe final que emite la 
sindicatura.

La presidenta

Molt bé. Ara és el torn del Grup Mixt, les CUP, i en 
aquest sentit el senyor Quim Arrufat té la paraula. Quan 
vulgui.

Quim Arrufat Ibáñez

Moltes gràcies. Bé, no sé si serviran de gaire les nos-
tres preguntes i les respostes que emetrà. De veritat, 
hauríem agraït una mica més de respecte al conjunt de 
la comissió, que tots ens esforcem a trobar respostes, 
solucions al que entenem que està fallant, i no retrets 
a tort i a dret.

La Llei de contractació del sector públic vostè ha dit 
que només es fixa en el procediment. Li agraïm aques-
ta anotació com a recomanació de millora, però des de 
2007, i a través d’una directiva, de l’aplicació d’una di-
rectiva de la Unió Europea, es fixa també en els resul-
tats i en el seguiment, sobretot, de l’aplicació d’aques-
ta contractació. Una altra cosa és que després ningú 
ho faci, o la mateixa Administració no faci aquest se-
guiment, però la llei així ho marca des de llavors.

Vostè ha dit coses com que abandonar la reunió quan 
es parla que algú de la reunió té interessos privats en 
una contractació, doncs, es respecta i molt –aquest 
procediment. Nosaltres el que estem qüestionant aquí 
és que això sigui ètic, també, igualment, encara que 
marxi de la reunió i hi sigui present la persona.

Fet de dues coses, que és..., als mitjans de comunica-
ció que han tret o que han volgut investigar –amb més 
encert o menys– errors, problemes o relacions corrup-
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tes entre la relació públic i privat de la sanitat, que és 
el tema de què estem parlant, els ha, diguéssim, des-
qualificat, i després també ha atacat la Sindicatura de 
Comptes. Diguéssim que no és gaire bon posiciona-
ment en una comissió d’investigació atacar els meca-
nismes que té aquesta societat per controlar les rela-
cions de corrupció entre l’Administració pública i la 
privada –perdoni la gosadia. Ha dit que el síndic fa 
un ús desproporcionat de la seva funció, i ha dit tam-
bé que hi ha empresaris en aquest país –i segur–, però 
en concret el senyor Bagó, que han contribuït de for-
ma desinteressada a construir el sistema públic sani-
tari; i nosaltres..., pel que ens consta, els contractes 
amb l’empresa del senyor Bagó des del 2001 sumen 50 
milions d’euros, i no ens sembla que sigui –sense res 
més a retreure– una funció, diguéssim, una contribu-
ció desinteressada al sistema públic. I no es tracta de 
valoracions estètiques: el que fem nosaltres són polí-
tiques, i apel·len directament a l’ètica. No és estètica, 
únicament.

Com a advocat penalista: nosaltres no presentem una 
querella criminal, sinó una denúncia –que estaria bé 
saber-ne la diferència–, i ho fem simplement posant en 
coneixement –i sense acusar de res, per tant, perquè 
no tenim mitjans per investigar més– de la fiscalia la 
informació que proporciona la Sindicatura de Comp-
tes, a qui vostè ha desqualificat com que s’excedeix, 
s’extralimita o fa un ús desproporcionat de la funció 
de síndic. En tot cas, aquesta la pot valorar després 
–l’opinió que tenim de la seva intervenció, que en-
tenem que no ha començat ni acabarà amb bon peu. 
I que les contribucions als resultats d’aquesta comissió 
seran les que seran –en tot cas, molt poc útils. Però 
li volíem fer preguntes concretes que segurament en 
aquesta intervenció ja no tindrem temps de fer. Vos-
tè va ser secretari general d’Innova? (Pausa.) Pot res-
pondre?

Francesc José María Sánchez

Sí, sí. Des del 2002 fins al 28 de desembre del 2006, 
que vaig agafar el càrrec de director gerent de l’ICS.

Quim Arrufat Ibáñez

Quina relació professional ha mantingut amb el se-
nyor Josep Prat?

Francesc José María Sánchez

Amb el senyor Josep Prat. Primer, precisar que quan 
jo entro a Innova el senyor Josep Prat està en el Ser-
vei Català de la Salut. Hi entro perquè em contracta el 
gerent d’Aigües de Reus, al qual coneixia professio-
nalment per la meva activitat, que no s’ha centrat no-
més en l’àmbit de la salut, sinó també en altres àmbits 
–l’activitat que havia desenvolupat professionalment 
en el ram de l’aigua en aquest país, de les empreses 
municipals d’aigües, no? I a aquest gerent d’Aigües de 
Reus el nomenen director general d’Innova, i em cri-
da perquè faci de secretari general del grup d’empre-
ses d’Innova, cosa a la qual vaig accedir perquè em 

semblava que era un bon model de gestió –l’ús que se 
n’hagi fet després ja és una altra...

Per tant, hi he estat quatre anys, eh? Dos anys abans 
que el senyor Prat –perquè sembla que tothom vol re-
lacionar les coses, no?– recalés com a director general 
d’Innova. I no és per excusar-me de res, però vaig dei-
xar Innova bastant abans que sorgissin els fets que en 
aquests moments s’imputen a determinades persones.

La meva relació amb el senyor Prat ha estat l’etapa de 
dos anys que vam coincidir a Innova, jo com a secre-
tari general i ell com a director general. Anteriorment, 
ell va ser el primer secretari general de la patronal del 
consorci, i, per tant, jo, com a advocat de la patronal 
del consorci, doncs, hi tenia una col·laboració estreta 
en tot el marc de la negociació col·lectiva. I no recor-
do més, però segur que hem coincidit en altres llocs, 
sempre en l’àmbit públic.

I voldria aclarir una cosa: jo no he criticat la sindica-
tura, he criticat l’actuació d’un exsíndic, que són dues 
coses molt diferents –per entrar en matisos. I d’ètica, 
vostès que estan en política en poden parlar molt, pe-
rò jo també puc parlar molt d’ètica. Si han vist el meu 
currículum, estic fins a les celles introduït en el que és 
l’àmbit de l’ètica i de la bioètica, i, per tant, ha presidit 
la meva actuació professional i política, encara que al-
guns, doncs, no s’ho vulguin creure, i encara que veig 
somriures d’escepticisme entre el públic, eh? Per tant, 
en aquest camp ens hi trobarem –en el camp de l’ètica.

Quim Arrufat Ibáñez

Vostè, com a secretari d’Innova, pot donar fe que 
mentre vostè exercia els contractes laborals i d’obres 
i serveis es van realitzar amb ple compliment del pro-
cediment legal establert?

Francesc José María Sánchez

Totalment. A més, amb els informes favorables de la 
Intervenció de l’Ajuntament de Reus, amb els infor-
mes favorables del secretari de l’Ajuntament de Reus. 
I pensin que la Junta General d’Innova era el ple de 
l’Ajuntament de Reus, i, per tant, les grans decisions 
es portaven a través del ple de l’Ajuntament de Reus, 
com a junta general que eren d’Innova. El que passa 
és que, clar, jo no venia aquí a parlar d’Innova, em 
sembla, perquè Innova no ha tingut cap relació mai 
amb el consorci. Amb l’Hospital Sant Joan de Reus 
sí, amb l’Ajuntament de Reus sí, amb l’Hospital d’Am-
posta sí, amb l’Hospital de Móra sí –que estan en 
aquell entorn de Sagessa–, però Innova com a tal no 
ha tingut absolutament mai cap relació amb el Con-
sorci Hospitalari de Catalunya, ni amb el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya. I no sé si m’equivoco, pe-
rò no era l’objecte de la meva compareixença.

La presidenta

No és l’objecte de la compareixença. Ara, si li fan una 
pregunta i vostè té a bé de contestar-la, això és...
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Francesc José María Sánchez

Sí, sí, perfectament.

La presidenta

Lliurement, com ho cregui oportú.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, seguirem amb les preguntes relacionades també 
amb Innova. Vostè, com a secretari d’Innova, què en 
pensa de l’informe realitzat per l’interventor general 
de l’Ajuntament de Reus amb relació al període 2005-
2008, en què diu, entre d’altres, el següent: que tot i 
no ser obligatori, recomana fer auditoria de comptes 
del Centre Oftalmològic i GAPS, ja que no se n’havia 
fet mai cap fins a la data? Que no hi ha justificació de 
les transaccions entre CMQ, Gecosa i l’Hospital Sant 
Joan de Reus.

També diu: «No ha estat possible verificar l’import de 
la regularització de les subvencions de capital.» I per 
últim, diu que els auditors dels comptes d’aquestes 
empreses també ho han posat de manifest. Diu que 
a les empreses CMQ, Ginsa, Gecosa, Hospital Sant 
Joan de Reus i Sagessa està pendent d’inspecció la to-
talitat de tributs no prescrits a què es troba subjecta la 
societat; no s’havia procedit a la signatura del conveni 
amb el CatSalut, no s’havia formalitzat el contracte 
de concessió de terrenys de la fira. Diu que manca la 
comunicació de les operacions d’endeutament de les 
principals, que s’haurien d’haver sotmès a l’autoritza-
ció per part del ple de l’ajuntament.

Bàsicament, l’interventor ve a dir que totes les coses 
que s’han fet malament ja consten a les auditories,  
i que les empreses no han fet..., per resoldre. De fet, 
literalment diu: «En relació amb les notes dels audi-
tors, caldria establir mecanismes que permetin, en un 
termini raonable, evitar la seva reiteració any a any en 
els informes.» Què en pensa? Creu que s’ha fet el su-
ficient des de l’any 2005 fins al 2013 per arreglar les 
incidències dels auditors?

Francesc José María Sánchez

Jo només puc parlar fins al 2006, perquè al desembre 
del 2006 –com he dit abans–, doncs, ja no estic a In-
nova, i, per tant, que si s’ha fet, no s’ha fet o s’ha dei-
xat de fer és una cosa...

L’existència de notes, eh?, dels interventors: totes les 
empreses en solen tenir. És una cosa habitual que els 
interventors, quan justifiquen si les actuacions d’una 
empresa s’han ajustat a la comptabilitat i als principis 
comptables, doncs, facin les seves observacions. Ai-
xò no converteix –no converteix– en delictiva l’activi-
tat dels òrgans de govern o dels responsables de gestió 
d’aquestes empreses, no? I, per tant, vostè m’acaba de 
llegir tota una «parrafada» que me l’hauria de mirar, 
d’estudiar, per poder-li contestar.

Jo el que sí que li puc dir també, que mentre vaig estar 
a Innova les qüestions es feien amb bastanta cura, amb 
molta cura; que és difícil pensar en la transformació 

que ha tingut la ciutat de Reus –la seva modernització 
en infraestructures, etcètera– en els últims anys sense 
l’existència d’Innova, no?; i que, evidentment, a partir 
d’una determinada etapa –en la qual jo no estic pre-
sent, i no és para escurrir el bulto, eh?– no puc donar 
la meva opinió de què és el que hagi passat o deixat 
de passar.

Però sí que és el cert que Innova va ser..., fixi’s si va 
ser un gran invent –si em permeten una mica la di-
gressió–, que anys després, quan es fa la reforma de 
la Llei de governs locals, s’hi introdueixen les entitats 
públiques empresarials locals i se’ls dóna per llei la 
funció que l’Ajuntament de Reus li va donar a Inno-
va al convertir-se, diguem-ne, en el hòlding empresa-
rial. I allò en què Innova es va avançar en el temps 
va ser, diguem-ne, innovador, no?, en la gestió directa 
dels serveis municipals. I que tant és així que després, 
en una reforma legislativa al cap de pocs anys, va ser 
recollit i es va instituir, en aquest cas a través de les 
EPEL, no?, la possibilitat de l’existència dels hòldings 
empresarials municipals que controlessin tota l’activi-
tat de les seves empreses de serveis. Fixi’s si va ser 
important, Innova.

La presidenta

Molt bé. Ara és el darrer torn, del diputat senyor Ba-
tet, en nom de Convergència i Unió. Quan vulgui.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, presidenta, senyor José María. El con-
sorci neix com una agrupació i entitat d’associacions 
de municipis que tenen hospitals de propietat munici-
pal. Durant aquests anys ha exercit, dintre de l’àmbit 
de funcions, com un lobby del món local en l’àmbit de 
la salut pública i de la sanitat, i en la interlocució amb 
el CatSalut i el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
i, entre altres, també els sindicats. Ha derivat, com 
molt bé ha explicat vostè, en prestació de serveis per 
als mateixos associats en l’àmbit de la consultoria i de 
la gestió, de forma externa, com és la consultoria in-
ternacional. També en serveis de gestió directa, com 
l’aquí anomenat cas de Cotxeres de Borbó.

I, per tant, ha sigut un ens bàsicament com la Fede-
ració de Municipis de Catalunya: en l’àmbit sanitari, 
doncs, ha actuat el consorci. La representació depèn 
de les eleccions municipals, com molt bé ha dit vostè, 
però el partit majoritari que..., amb major representa-
ció durant els temps en què vostè ha sigut secretari del 
consorci, quin ha sigut?

Francesc José María Sánchez

El Partit dels Socialistes, fins a les últimes eleccions.

Albert Batet i Canadell

Fins a les últimes eleccions, que agafa la presidència 
l’alcalde...

Fascicle segon
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Francesc José María Sánchez

Que canvia la correlació de forces en el mapa polític 
local del nostre país, i conseqüentment això incideix 
en la composició dels òrgans de govern. Del que vostè 
ha mencionat, la federació i l’associació –perquè tam-
bé en tinguin coneixement–, durant uns quants anys el 
consorci va tenir un conveni firmat amb la Federació 
de Municipis de Catalunya i amb l’Associació Cata-
lana de Municipis, en el qual assumia la funció de la 
vocalia en matèria de salut, de sanitat, d’aquestes dues 
associacions municipalistes.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. De la seva intervenció també destacar que 
crec que queda molt clar, i reiterar, el compliment de 
la legalitat en tots els concursos de contractació públi-
ca del consorci, de l’SA, com així dels ens gestionats 
pel mateix consorci.

Francesc José María Sánchez

Sí, sí. Evidentment, em ratifico en això.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. I en el cas de Badalona, també ha fet molt 
d’èmfasi en la contractació per part de Serhs, que 
també es va fer de forma legal i amb pública concur-
rència.

Francesc José María Sánchez

En el cas del centre sociosanitari de Badalona, que 
era una societat municipal del mateix Ajuntament de 
Badalona, que és aquesta licitació del 2003, es va fer 
amb publicitat i concurrència. En el cas de l’Hospi-
tal Municipal de Badalona, com he dit, ja quan en-
tra a gestionar el consorci ja fa diversos anys que està 
instal·lat el Grup Serhs, que gestiona la cuina. I el que 
hi ha hagut després han sigut determinades pròrro-
gues, que poden haver incorregut en irregularitats ad-
ministratives, però que tenen més que justificada..., la 
necessitat d’aquestes pròrrogues des del punt de vista 
assistencial.

Albert Batet i Canadell

En tot cas, manifestar que l’alcalde Albiol va anun-
ciar un nou concurs i una investigació al respecte, i 
a aquest concurs només s’hi va presentar una empre-
sa, que va fer una baixada d’un 24 per cent respecte 
a l’anterior, i que l’Ajuntament el va suspendre, el va 
declarar desert en aquest sentit, i és el punt en què es 
troba. Per tant, la no-decisió també per part de l’actual 
alcaldia de Badalona.

En concret, també un altre punt –jo crec que és im-
portant en el seu cas. Vostè és secretari del consorci, 
secretari de l’SA, secretari de l’hospital del Carme, de 
molts. Això no pot incórrer en unes duplicitats que no 
es puguin entendre?

Francesc José María Sánchez

Bé, això era el que en aquell moment..., quan assumies 
i et contractaven per ser el secretari del consorci, s’as-
sumien les secretaries de totes les entitats dependents 
o vinculades, i formaven part del contracte. I, per des-
comptat, no he tingut mai cap tipus de conflicte a l’ho-
ra de fer la meva funció com a secretari dels diferents 
òrgans de govern.

Albert Batet i Canadell

Però també no només del consorci, sinó també d’altres 
hospitals.

Francesc José María Sánchez

Jo, sí, des de tota la vida –i els ho repeteixo– em de-
dico a la professió, a l’exercici lliure. M’hi he dedicat 
tota la vida, des de l’any 84, i evidentment he tingut i 
tinc clients que són, diguem-ne, doncs, això, centres 
hospitalaris, empreses públiques –tant de l’àmbit local 
com de l’àmbit autonòmic, evidentment.

Albert Batet i Canadell

I això no pot donar malentesos?

Francesc José María Sánchez

A mi no me n’ha donat cap.

Albert Batet i Canadell

Però a nivell públic, a nivell de la gestió?

Francesc José María Sánchez

Fins ara –i a més això ha sigut públic i notori, igual 
que això dels càrrecs que tenia el senyor Bagó– no ha 
generat mai cap qüestionament per part ni de cap grup 
polític, ni de cap sindicat, ni de cap institució, perquè 
són, diguem-ne, funcions diferents, assumir la secre-
taria i portar l’assessorament, per exemple, jurídic, la-
boral, de la Corporació del Maresme i la Selva. Són 
temes diferents.

Albert Batet i Canadell

Creu que hauria d’estar limitada, la duplicitat de càr-
recs?

Francesc José María Sánchez

N’estic convençut.

Albert Batet i Canadell

Molt bé.

Francesc José María Sánchez

I limitat el temps dels càrrecs –els electes i els no 
electes.
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Albert Batet i Canadell

D’acord. Però en tot cas, en aquest sentit, el fet que el 
consorci fos la concessió d’hospitals i vostè fos secre-
tari també dels hospitals, ni que fos de forma particu-
lar a través del seu despatx, això pot generar..., entén 
que pugui generar malentesos, no?

Francesc José María Sánchez

En pot generar a algú que és espectador des de fora, 
però no n’ha generat mai, eh?, i estic parlant d’una tra-
jectòria que comença l’any 1987. I fins a la data, que 
sàpiga...

Albert Batet i Canadell

No, no, no el jutgem..., en tot cas...

Francesc José María Sánchez

No, no, jo li dic que pot...

La presidenta

Disculpi, no interrompi el compareixent, eh?

Francesc José María Sánchez

Que en pot generar? Tot pot generar malentesos. Si 
no, no estaríem en aquesta comissió.

Albert Batet i Canadell

No, no. No és jutjar, però en tot cas és explicitar, per-
què de la mateixa manera que ha explicitat molt bé, 
doncs, que en el cas de Cotxeres de Borbó es compleix 
la legalitat i en els altres casos també, jo crec que és 
bo que vostè pugui explicar la seva versió al voltant 
d’aquesta duplicitat.

Francesc José María Sánchez

Doncs, sí. Escolti’m, algú pot pensar que estar por-
tant l’assessoria juridicolaboral –que no sé des de..., 
quants anys fa que ho porto– de l’Hospital de Valls, 
per exemple, per parlar d’una cosa propera, pot tenir o 
no algun tipus d’interferència per la condició de secre-
tari del consorci. Jo crec que no, que en tot cas les me-
ves funcions en el consorci, sobretot com a assessor de 
la patronal del consorci, el que aporten a la meva fun-
ció assessora és un valor afegit.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Vostè és director general de l’ICS durant 
dos anys. Em pot confirmar, si us plau, l’adquisició 
de la societat professional MA Andreu Advocats As-
sociats 2008, SLP, per part del Gabinet Jurídic Fran-
cesc José María, SLP, a inicis de l’any 2009?

Francesc José María Sánchez

A veure. Jo, quan me’n vaig, deixo el meu despatx pro-
fessional –que era el titular únic del meu despatx  

professional– per assumir la responsabilitat de la ge-
rència de l’ICS. Com que això era incompatible amb 
continuar utilitzant o fent la meva activitat privada, el 
que fan és que..., tots els professionals que treballaven 
per a mi creen aquesta societat que vostè s’hi ha refe-
rit, Miguel Ángel Andreu, una societat limitada, i jo 
arribo a uns acords: que el dia que deixi la meva fun-
ció en l’àmbit públic, doncs, tornaré, i en funció dels 
anys que vagin passant, com més anys passen, amb 
menys participació en aquesta societat.

Això està contractualment així, i el 2009, quan deixo 
–a finals del 2008– la gerència de l’Institut Català de 
la Salut, el que em plantejo en primera instància és 
fer de consultor pel meu compte, precisament per no 
contaminar coses que podien estar en marxa o que 
podien ser mal interpretades. I al març del 2009, dues  
de les peces claus del meu despatx, un és fitxat per 
l’Hospital de Sant Pau, i l’altre se’n va a treballar, di-
guem-ne, amb la competència, amb la qual cosa he 
de tornar a prendre les regnes del meu despatx pro-
fessional, que al final és del que visc jo i viu la meva 
família.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Finalment, vostè en la seva intervenció ha dit 
que la senyora Marina Geli li va retirar la confiança. 
Per què creu que li va retirar la confiança, la senyora 
Marina Geli?

Francesc José María Sánchez

Li ho podrien preguntar a ella, perquè encara no m’ho 
han explicat.

Albert Batet i Canadell

No, jo..., en tot cas li ho preguntarem, però vostè per 
què creu...?

Francesc José María Sánchez

«Per què creu...?» Jo crec que teníem visions diferents 
dels tempos en què havíem de tirar endavant la refor-
ma. Hi havia un entorn que pensava: «Hem aprovat la 
Llei de l’ICS i hem reformat l’ICS.» I n’hi havia uns 
altres, entre ells jo mateix, que pensàvem: «Ara és 
quan s’ha de començar a reformar l’ICS.» I la refor-
ma de l’ICS, 45.000 treballadors, no es pot fer com-
plaent els 45.000 treballadors. Per tant, això vol dir 
que s’havien d’assumir uns riscos polítics en aques-
ta transformació, més enllà de l’aprovació de la llei 
per aquest Parlament i la seva publicació en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat, i jo crec que aquí va ser 
l’element de desavinença. Però no ho sé, perquè no se 
m’ha explicat.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Finalment, vostè ha fet un paral·lelisme im-
portant –crec– per a les conclusions que hi poden ha-
ver al final de la comissió, que és el fet que fundaci-
ons de propietat pública estaven gestionades de forma 



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  48

privada, i els malentesos que això va generar a l’àmbit 
de la gestió, a l’àmbit –el 2008, no?, si no ho recor-
do malament, que ha dit– del canvi de llei. Com creu 
que això, des del Govern de la Generalitat, es podria, 
doncs..., donar unes directius de claredat al voltant de 
la governança del sistema, i en favor de la major trans-
parència?

Francesc José María Sánchez

Directrius, és que n’hi han moltes. Ara ha sortit fa poc 
publicada una sèrie de reflexions del president Mas so-
bre la governança de les institucions; i escrit, jo crec 
que hi ha molta literatura escrita.

Quan em referia a allò del 2008, vull dir..., va anar tan 
lluny aquest Parlament, no?, que al cap de dos mesos 
va haver de rectificar la mateixa llei perquè de cop i 
volta s’havien publificat la Fundació Catalana de l’Es-
plai, la Pere Tarrés; totes s’havien publificat. I si vos-
tès ho recorden –si eren parlamentaris en aquella èpo-
ca–, es va haver de fer una esmena de la mateixa llei, 
perquè..., no aquestes, aquestes no, perquè com que es 
deia: «Qui rebi més del 50 per cent dels seus ingres-
sos per qualsevol mitjà de les administracions públi-
ques, ja és una fundació pública.» I ara estem, si m’ho 
permeten, en una mena de llimbs, no?, perquè l’arti-
cle que va publificar moltes d’aquestes fundacions s’ha 
derogat, ara. El 2012 es va derogar, i ara no sabem si 
són públiques o si són privades, aquestes fundacions. 
Les hem publificat, les hem incorporat a la llista de 
la Llei de pressupostos –article primer, sector públic 
de la Generalitat. Hi ha una llista de fundacions pri-
vades inacabable, a mi em sembla que és una pàgina 
sencera del Diari Oficial de la Generalitat, aquest ar-
ticle primer. I algú haurà també de donar una resposta 
a aquesta situació de llimbs jurídics en els quals hem 
situat totes aquestes fundacions, que han deixat de ser 
privades per publificar-les, i després s’ha derogat l’ar-
ticle que les publificava. Per tant, tenen feina.

La presidenta

Ha finalitzat, senyor Albert Batet?

Albert Batet i Canadell

Sí, sí.

La presidenta

Molt bé, doncs, agrair-li al senyor Francesc José Ma-
ría la seva compareixença i les seves explicacions. I si 
els sembla, aturem la comissió per cinc minuts –no-
més per cinc minuts– i tornem de seguida. Si no, se’ns 
farà massa llarg.

La sessió se suspèn a les set del vespre i set minuts i es 
reprèn a un quart de vuit i un minut.

La presidenta

Reprenem la comissió, si els sembla.

Compareixença
de Ramon Bagó Agulló, expresident 
del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya i de la Corporació de Salut 
del Maresme i la Selva i president del 
Grup Serhs (tram. 357-00086/10)

I la reprenem amb la compareixença del senyor Ra-
mon Bagó i Agulló, expresident del Consorci de Salut 
i Social de Catalunya i de la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva, i president del Grup Serhs –així 
és com hem sol·licitat la seva compareixença.

En primer lloc, com amb la resta de compareixents, 
agrair-li el fet que s’hagi adaptat a les demandes 
d’aquesta comissió, que primer el vàrem sol·licitar per 
a la setmana passada i finalment ha estat en aquesta, 
i, per tant, haver respost a les nostres necessitats, per-
què els diputats i diputades es poguessin mirar la do-
cumentació.

Li ho explico. Hi haurà una intervenció per part seva, 
que pot ser d’un màxim de quinze minuts –si és que la 
vol fer. Això és el que..., en principi, el temps que te-
nen tots els compareixents, i a partir d’aquí hi ha la in-
tervenció de tots els diputats, de tots els portaveus dels 
diferents grups polítics, per un temps de cinc minuts, 
que d’una forma interrompuda, a mesura que van fent 
preguntes, es va comptabilitzant, i vostè pot contestar 
totes i cadascuna de les preguntes.

Per tant, senyor Bagó, quan li sembli, pot començar.

Ramon Bagó Agulló (expresident  
del Consorci de Salut i Social de Catalunya  
i de la Corporació de Salut del Maresme i  
la Selva i president del Grup Serhs)

Molt bé, bones tardes. Jo seré molt breu. Jo seré molt 
breu, però vostès em permetran que faci uns aclari-
ments.

En primer lloc, vull fer constar que jo mai he estat 
president de la corporació social del Maresme i la 
Selva –dic això perquè a les cartes que m’han adre-
çat m’ho posaven, i jo mai n’he sigut president–, i que 
durant les meves responsabilitats en el Consorci Hos-
pitalari de Catalunya sempre he actuat d’acord amb la 
llei i seguint les indicacions dels serveis jurídics.

I ara un altre punt que m’interessa molt aclarir. Com si-
gui que han aparegut notícies que poden incidir a pen-
sar que jo sóc el propietari del Grup Serhs, em per-
metran que els faci un petit retrat de què és el Grup 
Serhs. El Grup Serhs va ser creat com a cooperativa 
l’any 1975, ara ja farà trenta-vuit anys, i avui, a més 
a més de cooperativa, també és una SA. Actualment  
té més de 2.600 treballadors. Té 1.535 socis, dels quals 
més del 44 per cent són accionistes –o ells, o la seva 
família. Té un capital escripturat i desemborsat de 96 
milions d’euros, i treballa a l’Estat espanyol, al Brasil i 
al Marroc. Es regeix per una junta general d’accionis-
tes que es convoca, com a mínim, tres cops l’any. Té un 
consell d’administració de cinquanta membres, que es 
reuneix –mínim– un cop cada mes. Aquest consell té 
delegades moltes responsabilitats en la comissió exe-
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cutiva. La comissió executiva és de dotze persones, i es 
reuneixen normalment cada setmana.

Tots els seus exercicis, des del seu inici, han estat au-
ditats amb conformitat. I una dada important –per-
què es vegi que jo no puc ser el Grup Serhs, perquè 
el Grup Serhs és massa important–: Grup Serhs ha 
aportat aquests cinc anys últims a la renda nacional 
450 milions d’euros, i la facturació de Serhs d’aquest 
any 2012 –aquest any passat– ha estat de 465 milions 
d’euros.

Una altra dada que els vull dir: la facturació relaciona-
da de Grup Serhs amb algun membre –hospital o soci 
sanitari– del Consorci Hospitalari de Catalunya mai 
ha representat més de l’1 per cent de la seva facturació 
–mai. Si alguna vegada ha passat una mica de l’1 per 
cent és perquè en aquell any, a més a més del catering, 
s’ha fet alguna operació, diguem-ne, de mobiliari, o 
d’instal·lacions en algun lloc.

Bé, jo només els volia dir això. Tenia molt d’interès a 
aclarir aquests dos punts. Primerament, que no sóc ni 
he sigut mai president del Consorci de Salut del Ma-
resme, i segon, que el Grup Serhs no sóc jo, el Grup 
Serhs és una entitat molt potent –com us he dit–, amb 
més de 1.535 socis.

Moltes gràcies, i ara estic a la seva disposició.

La presidenta

Molt bé, doncs, si és així, passaríem al torn dels grups 
polítics, i en aquest sentit la primera intervenció és per 
a Esquerra Republicana, durant cinc minuts, amb la 
seva portaveu, Alba Vergés. Quan vulgui.

Alba Vergés i Bosch

Bona tarda, senyor Ramon Bagó. Vostè accedeix a la 
presidència del Consorci Hospitalari de Catalunya per 
la seva condició d’alcalde. Per tant, considera, doncs, 
que aquest càrrec de president del Consorci Hospitala-
ri de Catalunya és un càrrec públic?

Ramon Bagó Agulló

Sí.

Alba Vergés i Bosch

Cobrava per això, per ser president del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya?

Ramon Bagó Agulló

No.

Alba Vergés i Bosch

Era un càrrec no remunerat.

Ramon Bagó Agulló

No.

Alba Vergés i Bosch

Podríem afirmar, per això, que com a mínim men-
tre vostè presidia el Consorci Hospitalari de Catalu-
nya era el màxim responsable de tots els serveis que 
aquest consorci donava als seus associats, als seus  
adherits?

Ramon Bagó Agulló

Bé, compte. S’ha de tenir present que jo actuava de 
president..., miri, em permetrà que li faci una mica 
d’explicació, que és important saber-ho.

Com va néixer el Consorci Hospitalari de Catalunya? 
Ens vam trobar, al començament de l’entrada a la de-
mocràcia, que molts ajuntaments –Calella entre..., un 
d’ells– teníem una cosa que en dèiem «hospital», pe-
rò que l’única cosa que era, era una residència per a 
gent gran; ni tan sols es podien atendre coses tan ele-
mentals com són els parts. Llavors va néixer..., aques-
ta mateixa problemàtica que teníem a Calella, la te-
nien una quantitat important de ciutats de Catalunya. 
Llavors, vam fer el Consorci Hospitalari de Catalunya 
–que ara em sembla que es diu «social»– a fi i efecte 
de poder potenciar i arribar tots a tenir un hospital co-
marcal decent i correctament. Per això el president del 
Consorci Hospitalari era un alcalde. Ara bé, el consor-
ci tenia una quantitat de tècnics i un desenvolupament 
orgànic que feia que el president fos el president, pe-
rò no necessàriament era una institució, diguem-ne, de 
tipus vertical.

No sé si t’he contestat.

Alba Vergés i Bosch

De totes maneres, durant totes aquestes etapes que 
vostè ha estat present d’una manera o d’una altra a la 
sanitat catalana, s’ha sentit mai que la Generalitat de 
Catalunya, i en aquest cas el Departament de Salut, 
tingués una posició de control que no els permetés po-
der fer la seva feina de gestió d’aquests hospitals –que 
vostè diu– comarcals, o...?

Ramon Bagó Agulló

No, no, no. Nosaltres –almenys el temps que jo hi he 
estat– hem tingut sempre amb el Departament de Sa-
lut un nivell de col·laboració molt alt –molt alt. No hi 
ha dubte que vostès saben que quan hi ha necessitats 
econòmiques, el Govern..., de vegades hi ha situacions 
que s’han de discutir, però nosaltres sempre hem tin-
gut una relació perfecta amb el Departament de Salut, 
i moltes vegades hem engegat operacions perquè ells 
ens ho han demanat.

Alba Vergés i Bosch

Quan des del Consorci Hospitalari de Catalunya, que 
es donava aquesta ajuda tècnica a tots aquests munici-
pis, es decidia quins serveis es feien directament des 
dels hospitals o des de l’entitat pública en qüestió, i 
quins s’externalitzaven, això era parlat mai en els con-
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sells d’administració del Consorci Hospitalari de Ca-
talunya?

Ramon Bagó Agulló

No. El que passa és que cada hospital tenia els seus 
òrgans de govern. Nosaltres el que fèiem –i que hem 
fet sempre– ha sigut ajudar-los més aviat en tasques 
de tipus administratiu, però mai ens hem posat en les 
decisions que ells havien de fer. Ells venien al consor-
ci, deien: «Voldria fer un concurs d’aquest o de l’altre, 
digui’m vostè legalment com s’ha de fer, com s’ha de 
muntar.» I nosaltres els ho fèiem, però els qui decidien 
i els qui ho tiraven endavant eren ells.

Alba Vergés i Bosch

Vostè, que és propietari del Grup Serhs...

Ramon Bagó Agulló

No, propietari no.

Alba Vergés i Bosch

Bé, el Grup Serhs és molt més –ja ho ha dit vostè 
abans, no?–, és molt gran, i entre altres coses té tam-
bé empreses de catering que subministren menús per 
a escoles, per a serveis penitenciaris i hospitals. Si un 
hospital, que té com a activitat principal l’assistència 
sanitària, que està exempta d’IVA..., per què creu vos-
tè que li surt més a compte externalitzar el servei de 
cuina, amb factures que inclouen l’IVA –ni que sigui 
l’IVA reduït, el 6, 7, 8, 10 per cent, que s’ha anat mo-
dificant–, si directament aquest percentatge segur que 
ja el podrien estalviar?

Entenem que hi ha diferències de convenis –entre el 
conveni XHUP i el conveni en el qual hi ha el per-
sonal per part del Grup Serhs–, però molts d’aquests 
contractes inclouen el personal per part de l’entitat 
que contracta. Per tant, per què creu vostè que s’exter-
nalitzen aquests serveis?

Ramon Bagó Agulló

Home, jo penso que ho fan perquè ho troben més sen-
zill, no? Avui dia tot és tan complex, que hi han coses 
que les trobes molt més bé amb una gent que es dedi-
qui només a fer això. Jo suposo que ho fan per això, 
perquè és clar, la decisió de fer-ho és seva. Vull dir 
que ningú els obliga a fer res, ells són els que decidei-
xen i diuen: «Això ho externalitzo.» Suposo que ho 
fan perquè creuen que externalitzant-ho, doncs, ho fan 
millor. O els va millor per a ells, o potser és un tema 
que a ells els complica una mica la vida, perquè no hi 
tenen massa experiència.

Alba Vergés i Bosch

Entenc que vostè, per això, des del Grup Serhs, des 
del punt de vista que crea una empresa que ofereix 
aquests serveis, també es va vendre –com a bon co-

mercial– dient els avantatges de tenir externalitzats 
aquests serveis als diferents hospitals.

Ramon Bagó Agulló

Sí, bé, però escolti, jo puc vendre; si l’altre no vol com-
prar, no compra. Jo..., no hi ha dubte –no hi ha dubte, i 
torno a anar una mica al que deia abans– que avui dia 
tot és molt complex, i llavors, cada vegada veiem més 
que la gent està externalitzant.

Nosaltres, com a empresa, tenim una empresa tecno-
lògica molt potent, i externalitzem; de cada deu, cinc 
projectes els externalitzem. I per què no ens ho fem 
nosaltres, que tenim seixanta-quatre informadors? 
Perquè en aquest moment hi ha en el mercat empre-
ses especialitzades en coses concretes. Llavors, jo ja 
ho entenc. Fixi’s bé que no són només les escoles, és 
pertot que la gent externalitza el servei de menjador, 
inclús a les grans empreses com poden ser Nestlé,  
Damm o el que sigui, perquè és clar, veuen que aquells 
altres ho poden fer millor que ells.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Vostè, que és un empresari dels més impor-
tants del país..., la facturació de les seves empreses ha 
crescut moltíssim des dels anys noranta fins avui dia. 
Em sabria dir aquest percentatge d’èxit que ha tingut, 
que han tingut les seves empreses..., quin percentatge 
de tot aquest augment de facturació ha vingut donat 
per contractes amb l’Administració de la Generalitat, i 
amb contractes específicament per a entitats participa-
des del Consorci Hospitalari de Catalunya? Ja ens ha 
dit que era un 1 per cent. Al voltant d’un 1 per cent?

Ramon Bagó Agulló

Molts anys no arriba a l’1 per cent –molts anys no ar-
riba a l’1 per cent. Llavors, és clar, jo no vinc preparat. 
Perquè és clar, nosaltres, si hem guanyat un concurs, 
l’hem guanyat perquè hem presentat una oferta que a 
judici dels que havien de decidir..., han considerat que 
era millor que les altres que tenien, i això ens passa 
amb les presons, i ens passa també amb els col·legis. 
Ara vostè em diu: «Entre presons, col·legis...» Però 
compte, vull recalcar que no ens han dat aquestes con-
cessions, les hem guanyat anant a concursos i presen-
tant..., o bé per preu o bé pel sistema –perquè nosaltres 
en el sistema de catering d’hospitals tenim el siste-
ma més avançat i més modern que hi ha a Espanya–, 
si ens ho han dat és perquè ens ho hem merescut, no 
perquè ens ho vulguin dar. Ara, si vostè em diu: «En-
tre hospitals, presons i col·legis...» Potser arribaríem a  
un 3, a un 2 i mig, però això sí que ho dic així, de cop. 
No ho sé, però tampoc és exageradament important.

Alba Vergés i Bosch

Mirant des de l’altre punt de vista, no directe del Grup 
Serhs, quants concursos que sí que han sortit per al 
servei de cuina d’hospitals de Catalunya..., quants han 
estat adjudicats al Grup Serhs? Això ho sabria dir?
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Ramon Bagó Agulló

Sí. Miri, a mi..., n’havien fet una trentena, i n’havien 
adjudicat a Grup Serhs sis.

Alba Vergés i Bosch

De trenta, sis.

Ramon Bagó Agulló

De trenta, sis, tenint en compte que dos d’aquests 
Grup Serhs ja els tenia abans que aquest hospital tin-
gués lligams amb el consorci. O sigui que..., s’ha fet 
una campanya dient que nosaltres copàvem tot els...

Miri, jo li diré una cosa: quan va sortir aquesta cam-
panya tan agradable que m’han fet durant tots aquests 
anys que jo he creat..., estoicament, em va trucar el 
senyor Rocha. El senyor Rocha era –després va dei-
xar-ho tot– el catering més potent que hi havia a Ca-
talunya, i me va dir: «No sé què t’estan dient, si tots 
els concursos els guanyo jo!» I això era veritat. Per-
què dels trenta, nosaltres en vam guanyar sis, i ja dic, 
dos eren repetició, ja els teníem abans. El que passa, 
que aquí s’han creat unes notícies amb una informació 
–que jo he procurat donar la de veritat i no m’han fet ni 
cas– amb un desconeixement total del tema, cosa que 
m’ha perjudicat enormement. El que passa, que jo ja 
sóc gran i no m’amoïna massa, pel que sí que m’amoï-
na és perquè ha perjudicat el nostre grup, que és un 
grup de molta gent, de molts de treballadors, que se 
l’estimen com si fos seu.

La presidenta

Senyora Vergés, té un minut de temps.

Alba Vergés i Bosch

Sí. Ens consta això de Carlos Rocha. El que passa, que 
el senyor Carlos Rocha no formava part..., no era pre-
sident del Consorci Hospitalari de Catalunya, al qual 
molts hospitals de Catalunya estaven adherits. I, per 
tant, si més no de cara a la ciutadania, sembla lleig 
que mentre una persona ostenta un càrrec de presi-
dent d’un consorci en el qual participen o s’adherei-
xen molts hospitals d’arreu de Catalunya, doncs, alho-
ra s’estiguin donant aquests serveis precisament a un 
grup que és del mateix president del Consorci Hospi-
talari de Catalunya. Això m’ho pot reconèixer?

Ramon Bagó Agulló

Mira, jo et diré una cosa: jo, com a president del con-
sorci, no tenia cap intervenció, ni directa ni indirecta, 
en tots els concursos que es feien. Ni me n’assabenta-
va, ni hi intervenia, ni se’m comunicava res. Llavors, 
tu dius: «Home, però vostè era el president i aquí hi 
ha un tema d’ètica.» Bé, l’ètica sí que la vaig utilitzar.

Miri, hi havia dos llocs en què jo podia haver tingut 
una certa influència –dos llocs. Un era el Sociosanitari 
de Vilafranca, que al Sociosanitari de Vilafranca jo 
hi vaig ser president des del seu inici com a construc-

ció, fins a aquest mes d’agost –que com que em vaig 
trencar la pelvis fa un any que vaig una mica de bòlit i 
ho vaig deixar. Jo n’era president. Jo he sigut president 
tots els anys del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, 
i mai cap empresa del meu grup hi ha prestat cap ser-
vei, ni s’ha presentat a cap concurs. Un altre –que com 
que el consorci hi tenia una aportació econòmica im-
portant, tenia llocs en el seu consell d’administració– 
és el de Badalona. Llavors, el consorci em va posar a 
mi com a vocal. L’única vegada que es va decidir un 
concert de menjador, de catering, un servidor –i això 
consta en les actes– se’n va anar del consell per no 
parlar-ne. O sigui que jo l’ètica l’he tingut molt pre-
sent. Però en la resta, jo ni hi intervenia, ni sabia com 
es feia. Per això jo no tenia cap sensació de fer una co-
sa mal feta.

Alba Vergés i Bosch

Entenc que vostè marxés dels consells d’administració 
dels quals formés part, el que passa, que altres com-
panys seus del Consorci Hospitalari de Catalunya for-
maven part dels altres consells d’administració dels 
altres consorcis o altres entitats adherides al Consor-
ci Hospitalari de Catalunya. Aquestes donaven a ges-
tionar el concurs públic al Consorci Hospitalari de 
Catalunya, el qual establia les bases de contractació 
–acabo– i les bases del concurs en general. Per tant, 
d’alguna manera o una altra assabentar-se que hi ha-
vien aquests concursos..., sí que podia tenir la infor-
mació.

Ramon Bagó Agulló

Per això de trenta en vaig treure sis, perquè tenia tan 
bona informació. Jo la informació és que..., miri, jo 
vaig entrar al consorci primerament per un objectiu: 
per fer un verdader hospital comarcal a Calella. Quan 
això es va aconseguir –quan això es va aconseguir–, 
quan d’alguna manera totes les ciutats de Catalunya 
que teníem problemes i volíem tenir un hospital co-
marcal..., quan tot això es va solucionar, va ser quan 
van dir: «Home, nosaltres hem creat unes expectatives 
dintre del món sanitari molt importants, i seria bo que 
no perdéssim aquest tema i mirem d’externalitzar o de 
muntar una SA a fi i efecte de tirar endavant projectes 
que ajudin tant a la sanitat catalana, com que donin a 
conèixer el model català a l’Amèrica Llatina.» Llavors 
va ser quan em van convèncer i em vaig quedar.

Jo a més li diré una dada: al Consorci Hospitalari de 
Catalunya en aquella època –i ara parlaré de políti-
ca una mica– jo era l’únic alcalde convergent –l’únic. 
Tots els altres eren socialistes, principalment, i llavors 
em sembla que hi havia el PSUC o no sé com es deia, 
i no sé si hi havia algú d’Esquerra. Bé. Llavors era al-
calde i president del consorci l’alcalde de Manresa, se-
nyor Cornet. El senyor Cornet va perdre les eleccions, 
cosa que li impossibilitava tornar a ser president. Però 
és clar, llavors en el consorci continuo dient que l’únic 
convergent alcalde que hi havia era jo, i els meus 
amics socialistes i d’altres partits em van fer president 
del Consorci Hospitalari de Catalunya.
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Dic això perquè sempre en la meva vida he sigut molt 
recte, molt seriós i molt responsable, perquè és l’única 
cosa que tinc. Llavors, jo no admeto que ningú dubti 
de la meva actitud, perquè ho he fet, i a més a més em 
sento molt orgullós de tot el que he fet pel Consorci 
Sanitari de Catalunya, i per la sanitat del país.

La presidenta

Molt bé. Ara és el torn del Grup Socialista de Cata-
lunya, i en nom seu intervé el senyor Jordi Terrades. 
Quan vulgui.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. També agrair-li al senyor Bagó la 
seva compareixença avui en aquesta comissió d’inves-
tigació que ha constituït el Parlament de Catalunya, 
relacionada amb algunes qüestions de l’àmbit sanitari.

Com vostè ens ha explicat, la seva vinculació al con-
sorci ve de lluny, ha passat per diverses etapes, i al 
nostre grup parlamentari ens agradaria conèixer la se-
va valoració de cada una d’aquestes etapes, i quin pa-
per ha tingut el consorci en el model sanitari català.

Ramon Bagó Agulló

La primera etapa va ser la més dura però la més il-
lusionadora, perquè tots –i com m’hi he referit abans– 
ens trobàvem que no teníem hospitals, que teníem una 
caricatura d’hospital, no? Jo crec que, llavors, convèn-
cer que s’havia d’aprimar una mica el model sanita-
ri de Barcelona a fi i efecte de donar una certa em-
penta als hospitals comarcals va ser dur, però va ser 
molt maco. Va ser molt dur, però va ser molt maco. 
Per què? Perquè al final tots més o menys..., en aquest 
món tot es pot millorar, però tots vam acabar o hem 
acabat tenint un hospital decent que funciona amb un 
abast important, no? O sigui, aquesta va ser la prime-
ra etapa.

Quan vam acabar aquesta etapa, va ser quan es va dir: 
«A veure, d’aquesta experiència i d’aquest..., què en 
fem, de tot això, no?» I llavors va ser quan vaig ac-
tuar més ja no com a alcalde, sinó com a empresari. 
I llavors vam fer una SA a fi i efecte d’aprofitar tots els 
coneixements. Això ens va permetre fer operacions a 
dintre de Catalunya molt importants, sempre seguint 
els desitjos o les directrius del Departament de Salut 
–sempre–, i també mirar d’exportar el model català a 
l’Amèrica Llatina. Això ens va anar molt bé, perquè 
va tenir dues vessants. Primerament, perquè vam fer 
beneficis; la prova és que l’edifici actual del Consorci 
Hospitalari de Catalunya és propietat –que jo mateix 
em recordo que vaig anar a Madrid a fer l’operació. 
I per altra part, va ser important per una altra cosa: 
perquè molts de professionals de la sanitat catalana 
–a nivell d’infermers, de cirurgians, de tot tipus– van 
tenir l’oportunitat d’anar a veure experiències en al-
tres països, que moltes vegades eren països que esta-
ven molt a sota del nostre nivell de desenvolupament, 
però que sempre ells en treien experiències. Aquesta 
va ser la segona etapa.

A partir d’aquí jo ja me’n vaig anar del..., vaig plegar 
del consorci –no sé si era el 2007, o el 2008, o el 2006, 
ja no me’n recordo. I llavors, quan va haver-hi canvi 
de president, l’actual president, el senyor Ferré, em va 
dir: «Home, per què no véns i entres en el consell?, 
perquè tu has treballat molt amb el tema de la SA i 
tens experiència.» I jo, com que –i ho he de dir aquí 
d’una manera molt gratificant per a mi– a mi la gent 
del món de la sanitat m’ha tractat sempre amb molt 
de «carinyo», m’hi vaig avenir, no? Llavors vaig te-
nir la desgràcia de caure i de trencar-me la pelvis, i 
això m’ha portat un any –que encara no estic ben re-
cuperat– dolent, que em vaig veure obligat a deixar els 
meus càrrecs.

No sé si he dit ben bé el que vostè volia.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè ens ha dit en la intervenció que..., a una pregun-
ta de la diputada d’Esquerra Republicana, que vostè 
no ha rebut cap tipus de remuneració o compensació 
mentre ha estat membre o ha tingut càrrecs de respon-
sabilitat en el consorci. És així?

Ramon Bagó Agulló

No, compte. Jo no he sigut mai un treballador laboral, 
no he estat mai donat d’alta, no he tingut mai cap sou, 
però com que com a president del consell hi anava un 
cop cada setmana i..., no només un cop cada setma-
na, sinó que hi anava quan hi havia una junta general, 
hi havia algun element representatiu, a mi em paga-
ven unes dietes que no arribaven a 1.500 euros nets 
al mes.

Jordi Terrades i Santacreu

Li faig aquesta pregunta perquè, com que a més a més 
vostè té experiència empresarial com a membre de..., 
com a responsable d’un grup empresarial molt impor-
tant del país, vostè sap que la reforma del Codi penal 
de l’any 2010..., estem parlant de temes amb ulls del 
2012-2013, fins i tot de coses que tenen la seva gènesi, 
o possiblement poden tenir la seva gènesi, en períodes 
anteriors, no?, però aquesta reforma ha suposat impor-
tants responsabilitats en l’àmbit empresarial. És a dir, 
aquesta reforma impacta sobre la responsabilitat dels 
membres dels consells d’administració de les entitats, 
dels òrgans de govern –també dels que formen part de 
la xarxa sanitària d’utilització pública.

Vostè seria de l’opinió de disposar d’òrgans retribuïts, 
si més no de les presidències o dels principals respon-
sables, per evitar conflictes d’interessos, i establir uns 
règims d’incompatibilitats estrictes?

Ramon Bagó Agulló

Home, sempre que es fixen regles de joc és bo, no? Pe-
rò jo crec que –almenys parlo pel meu cas– quan un 
ja té una vida laboral o una vida empresarial determi-
nada, si es posa en un tema d’aquests és perquè pensa 
que pot fer alguna cosa bona o per a aquell sector o 
per al nostre país, no? I llavors, jo crec que els presi-
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dents no haurien de cobrar mai. Una cosa és que se’ls 
recompensin una mica les despeses que puguin tenir, 
però cobrar jo crec que no. Evidentment, si haguessin 
de cobrar, sí que llavors jo penso que s’hauria de fer..., 
haurien de quedar ben clares les responsabilitats i les 
atribucions que té cada un.

Jordi Terrades i Santacreu

Per tant, dins d’aquesta lògica –nosaltres que creiem 
que s’hauria d’establir un règim d’incompatibilitats 
més estrictes–, vostè és de l’opinió que les persones 
que exerceixen aquestes funcions no haurien de tenir 
interessos en el sector de la sanitat pública? És a dir, 
que hi hagués una confusió entre gestors en entitats 
privades, que són proveïdors del sector públic, i que 
pot donar lloc a confusions.

Ramon Bagó Agulló

Sí senyor, sí, sí.

Jordi Terrades i Santacreu

Vull dir, jo crec que en aquests moments estem en un 
embolic de confusions en aquest sentit.

Ramon Bagó Agulló

Jo crec que això hauria de quedar clar, sí. Sí.

Jordi Terrades i Santacreu

El Grup Serhs que vostè presideix, vostè creu que ha 
rebut tracte de favor per part de les entitats associades 
al consorci?

Ramon Bagó Agulló

Mai. (Pausa.) Mai –mai. Ni he rebut tracte de favor, 
ni he fet cap gestió amb ningú per demanar un tracte 
de favor. Mai. Tingui present una altra cosa: el nostre 
grup és molt gran, i ja els he dat unes xifres perquè 
en tinguin una idea. Moltes vegades –o algunes vega-
des, perquè no han sigut massa– el meu departament 
de food, de catering, s’ha presentat en llocs que jo ni 
me n’he assabentat –jo ni me n’he assabentat. Perquè 
ja els dic, al final –al final– jo no he arribat mai a fac-
turar un 1 per cent, i si llegeixes el que han dit alguns 
mitjans, jo..., bé, és que aquests mitjans no deien que 
jo facturava tants milions. No, no: que «rebia» tants 
milions. I ni rebia, ni facturava. El que passa, que en 
aquest món has d’anar aguantant sirios y troyanos, 
perquè és així aquest món. En aquest món, o no fas 
res, o reps bufetades.

Jordi Terrades i Santacreu

Però la facturació era important, eh? Encara que sig-
nifiqui...

Ramon Bagó Agulló

Sí, ara m’he passat una mica, potser.

Jordi Terrades i Santacreu

...només un 1 per cent. Però a banda d’això, vostè ens 
ha dit que de les entitats o les institucions hospitalà-
ries que estaven associades al consorci, té en aquests 
moments sis contractes o ha guanyat sis concursos.

Ramon Bagó Agulló

No, no, no. Ara només en tenim quatre.

Jordi Terrades i Santacreu

Bé, en tot cas n’ha guanyat sis al llarg de..., la pregun-
ta no era aquesta. Era: d’altres institucions hospitalà-
ries no associades al Consorci Hospitalari, vostè ha 
tingut també adjudicacions?

Ramon Bagó Agulló

Sí. I de clíniques privades. Jo ara li diré una cosa –i ho 
he dit abans de passada, però ho torno a dir ara–: nos-
altres hem desenvolupat un sistema de cuina freda per 
als hospitals –l’hem patentat i tot– que és únic a Espa-
nya –és únic a Espanya. I precisament, no fa pas mas-
sa –potser deu fer tres o quatre mesos–, això que diu 
vostè: vam guanyar el concurs del Consorci Sanitari 
de Vic. El Consorci Sanitari de Vic, que agrupa una 
quantitat de centres, és un dels elements sanitaris més 
desenvolupats, més potents i més avantguardistes del 
nostre país. I no té res a veure amb el Consorci Hos-
pitalari de Catalunya –que ara jo tampoc hi tinc res a 
veure.

Jordi Terrades i Santacreu

Vull tornar a insistir en un tema que per a nosaltres, 
per al meu grup parlamentari, és clau, no?, perquè..., 
en aquests moments s’està contraposant o podem es-
tar en una situació de contraposició d’ètica i legalitat, 
eh? I quan això xoca, i en aquests moments jo crec 
que està instal·lada una certa confrontació respecte a 
aquestes dues idees, nosaltres creiem que hem de can-
viar la norma, per adequar-la també a aquesta valo-
ració ètica que té la societat en cada moment –una po-
sició molt subjectiva de cadascú, no?

Per tant, i a la vista del que ha anat succeint, o d’aques-
tes notícies que han anat emergint als mitjans de co-
municació –certes o no–, jo hi torno a insistir: vos-
tè ens aconsellaria fixar un règim d’incompatibilitats 
estricte entre gestors i proveïdors del sistema sanitari 
públic?

Ramon Bagó Agulló

Sí. I així li ho diré: sí. Sí, perquè no ens trobaríem 
amb el que ens trobem ara. Sí, perquè el que passa, 
que estem en un món en què moltes vegades, sense 
tenir informació..., no tenir informació no és greu, el 
que és greu és que quan se li ofereix la informació 
no l’accepti. Llavors, això, si ho ajuntem amb insi-
nuacions, amb mitges paraules..., de totes maneres, 
això que diu vostè, evidentment, solucionaria el pro-
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blema, perquè quedarien fixades unes normes i unes 
regles per actuar.

La presidenta

Senyor Terrades, té menys de quaranta segons.

Jordi Terrades i Santacreu

Vaig acabant, presidenta. Vostè creu que el nom de la 
seva empresa i el seu propi nom han resultat perjudi-
cats o han sortit en aquests mitjans per la seva vincu-
lació política?

Ramon Bagó Agulló

Amb tota seguretat. (Pausa.) Amb tota seguretat, per-
què jo em vaig dedicar un temps a la política, no?, i 
em vaig adonar que –no vull ofendre a ningú, eh?– jo 
no podia estar a la política. No hi podia estar perquè 
jo no sóc reflexiu, ponderat ni delicat. I per això vaig 
plegar. Tot i que m’agradava, no? Aquí –aquí– se’m 
jutja més pel que penso o pel que he dit. Moltes vega-
des el que he dit s’ha tergiversat, s’ha canviat, s’ha tret 
de context, però tot i així jo sóc un personatge polític 
gens estimat per un sector –per un sector molt deter-
minat.

Moltes gràcies per aquesta pregunta, que m’ha agradat 
molt. (Rialles.)

Jordi Terrades i Santacreu

No vegi en aquesta pregunta que li faré ara una po-
sició capciosa del meu grup parlamentari, però, clar, 
com que vostè ha sortit molt en els papers, també s’ha 
afirmat –això ho vam llegir– que vostè ha estat un dels 
empresaris, una de les persones, que algunes formaci-
ons polítiques o alguna formació política li ha dema-
nat, allò, ajut en algun moment determinat, no?, o bé 
ho ha fet indirectament a la fundació. Això és cert o 
no és cert, i, en tot cas...

Ramon Bagó Agulló

Miri...

Jordi Terrades i Santacreu

...desmenteixi’ns-ho en aquesta comissió.

Ramon Bagó Agulló

Sí, ho faré ara de manera solemne. Mai, en tots els 
trenta-vuit anys que funciona Grup Serhs, cap grup 
polític m’ha demanat cap tipus de col·laboració eco-
nòmica. Mai. No és que jo no l’hagi dat, és que no 
me l’han demanat mai. Perquè tingui present una co-
sa: clar, tu pots demanar –penso jo com deu funcionar 
aquest tema– ajut polític a una empresa que és d’una 
família o que és d’un personatge. Però jo tinc 1.533 
socis. D’aquests 1.533 socis, dissortadament no tots 
tenen el pensament polític que tinc jo. O sigui, que en 
tinc de tots colors. Llavors, ara imagini’s que jo fes la 

barbaritat d’accedir –que ja dic que mai m’ho han de-
manat– a alguna cosa. És que no puc fer-ho!, perquè 
tinc 1.533 socis, i en aquests socis hi són tots, eh? –hi 
són tots. Vull dir que n’hi han de tots els tipus –polí-
tics.

La presidenta

Ara és el torn del senyor Roca, per part del Partit Po-
pular. Quan vulgui.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Senyor Bagó, bé, aquesta –ho he 
dit ja, ho estic dient en totes les meves intervencions– 
és una comissió d’investigació; no és un judici, evi-
dentment no ho és ni de la universalitat del dret, ni 
dels drets, ni de deures. Tampoc és un judici ni civil  
ni penal. Els que han fet coses irregulars, si es demos-
tra, que paguin d’acord amb la llei. És una comissió 
d’investigació política, per esbrinar si s’han fet coses 
malament a la sanitat catalana, què s’ha fet malament, 
i sobretot per dir, doncs, què hem de fer perquè no tor-
ni a passar i perquè cada vegada..., estem al servei dels 
ciutadans, i després d’aquesta comissió hem d’aconse-
guir entre tots, o entre els màxims que puguem, que la 
sanitat catalana sigui millor quan acabi que abans de 
començar.

La seva compareixença no m’ho posa gens fàcil, se-
nyor Bagó. Vostè ha tingut altes responsabilitats po-
lítiques, cíviques i socials, sí. Jo crec que..., no estic 
d’acord que vostè no hagi fet política, jo crec que vostè 
ha fet política trenta anys, una part com a electe i una 
altra part com a membre de la societat vinculada a la 
política, que és necessària, i que és evident que algú 
ho ha de fer. Però vostè ha tingut declaracions –i deu 
saber a què em refereixo: quan va dir allò que s’havien 
de matar tots els del PP– que a mi no m’ho posen fà-
cil, perquè jo aquí estic per servir...

Ramon Bagó Agulló

Vostè ha de vigilar que no el mati, no?

Jordi Roca Mas

Ah...

Ramon Bagó Agulló

No, no pateixi –no pateixi. Perdoni que l’hagi inter-
romput. Jo això no vaig dir-ho com s’ha dit. A més a  
més, estàvem en un pla irònic i de broma. I, a més  
a més, es va treure de context. Cregui’m que jo puc 
tenir les meves limitacions, que les tinc, però no se-
ré mai tan gamarús per dir una «tonteria» així. O si-
gui que li he volgut dir perquè no continuem pensant 
en aquest tema. Jo no vaig dir-ho. M’ho van treure. 
I era..., vaja, no tenia res a veure amb el significat 
que li van dar. Però tot i així –però tot i així–, jo vaig 
escriure al seu cap i li vaig presentar les meves dis-
culpes, perquè és veritat que inclús de la manera que 
vaig dir-ho, que va ser una cosa jocosa, i a més a més 



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  55

treta de context, no ho havia d’haver dit. (Pausa.) Pe-
rò el que sí que vull que quedi ben clar aquí és que 
el que es va interpretar que vaig dir mai reflecteix el 
sentiment que jo tinc.

Jordi Roca Mas

Gràcies. Gràcies, senyor Bagó, per l’explicació. No vo-
lia preguntar-li això, només...

Ramon Bagó Agulló

Perdona, però és que..., l’he tallat, eh? Però perdoni. 
Perdoni.

Jordi Roca Mas

Sí, sí, no. Però, clar, a mi m’ho posa difícil, perquè no 
és vostè una persona qualsevol de les que passaran. 
I no m’agradaria fer-li un tracte diferent, però tam-
bé és cert que vostè no és com altres persones que 
han tingut responsabilitats polítiques, perquè vostè 
ha tingut un paper molt destacat en la gestió de la sa-
nitat a Catalunya els darrers trenta anys, per la seva 
vinculació empresarial i per la seva vinculació polí-
tica com a responsable de càrrecs. Sobretot perquè..., 
se’ns ha dit en aquesta comissió i és obvi que quan 
a algú se’l designa per a un càrrec així es fa a par-
tir d’una experiència, i, clar, les preguntes que potser 
li faria a un altre responsable amb vostè no em qua-
dren, i vull mirar de ser el més escrupolós possible, 
perquè crec que –sobretot en els temps que corren– 
el sectarisme o mirar de treure profit no ens beneficia 
–a ningú.

M’ha fet una mica de gràcia, no?, que apel·lés a la mi-
da del grup del qual vostè forma part, perquè, clar, la 
mida de qui fa la irregularitat no minva si ha comès 
una irregularitat. És a dir...

Ramon Bagó Agulló

Evidentment.

Jordi Roca Mas

Com també podríem apel·lar al fet que del que s’es-
tà parlant que s’ha fet d’irregular en el cas concret de 
la seva participació és un ínfim percentatge de tot el 
pressupost sanitari de Catalunya.

A mi m’agradaria que vostè ens expliqués en aquesta 
comissió si el que s’ha fet a la sanitat catalana ha se-
guit criteris empresarials que hauria seguit vostè a la 
seva empresa o no. Per exemple –i li’n poso un exem-
ple, per veure si em pot respondre–, creu que és pú-
blicament justificable que s’atomitzi la gestió de la sa-
nitat –en hospitals, en comarques, en consorcis–, que 
s’atomitzi i que es parli de l’autonomia, per després 
congregar-ho tot en consorcis i en altres entitats supra-
atòmiques, que al final el que fan és treure competèn-
cia a la Generalitat de Catalunya, que és qui realment 
deté la competència sobre la salut dels catalans? No 
creu que és treure poder de decisió a la Generalitat de 
Catalunya, tot aquest entramat, tota aquesta arquitec-

tura de consorcis, de societats i d’entitats? Coneix al-
guna empresa del món que faci una operació de rees-
tructuració semblant? Una empresa de la mida del que 
estem parlant, d’uns 45.000 treballadors.

Ramon Bagó Agulló

Escolti, primerament, li agraeixo molt que em digui 
que jo he sigut un home important en el món de la sa-
nitat. No, no ho he sigut –no ho he sigut. No ho he si-
gut, i per això em veig molt incapacitat per dir el que 
em diu vostè, no? El tema de la sanitat és un tema molt 
complex. I més ara. I més ara, que ens trobem amb 
aquestes retallades tan bàrbares, que dissortadament 
afecten els més dèbils, no?

Jo, és clar, no puc parlar d’aquest tema tan complex 
perquè m’hi perdo, no? Jo només vull dir que els meus 
anys que he estat en el món sanitari no he trobat nin-
gú que no actués d’una manera honesta, que no ac-
tués d’una manera..., pensant en el país. Això sí que 
li ho puc dir, eh? Ara, si els consorcis són bons o no 
són bons? Home, es pensava que totes aquelles coses 
que es puguin fer amb un grup que hi està més pro-
per serien més eficients, no? Perquè al final –al final–, 
tant en el que és públic com en el que és privat, hem 
de buscar l’eficiència. Hem de buscar l’eficiència sense 
molestar a ningú i sense fer cap lleig a ningú, però un 
cop establertes les bases d’actuació, hem de mirar de 
ser eficients.

Jo no ho sé. Me sap greu, però és que no..., jo li agra-
eixo molt que em digui que he sigut important, perquè 
no ho havia pensat mai; però ara es veu que no ho sóc, 
perquè no sé dir-li-ho, no sé quin és..., el que s’hauria 
de fer. I menys ara que està tot tan crispat i està tot tan 
embolicat, no? Perdoni.

La presidenta

Senyor Roca, té menys de trenta segons.

Jordi Roca Mas

Bé, jo crec que el van posar –i a més ho comentava el 
compareixent anterior– per la seva experiència i pel 
que potser podia aportar vostè. Jo no sé si vostè, i ara 
li faig una pregunta..., segurament, si diu vostè que 
només treia el 20 per cent dels concursos, potser hau-
rien d’haver anomenat el que guanyava l’altre 80 per 
cent, no ho sé.

Però, vostè creu que en una empresa –que fos seva, 
propietat seva, dels seus fills, i que fos, allò, el futur de 
la seva família– permetria aquesta disbauxa de con-
sorcis, d’entitats, de proveïdors que treballen per a un 
consorci i per a l’altre? És a dir, les atomitzem, però 
després treballem molts per a les entitats atòmiques. 
I sembla una mica que tota aquesta arquitectura esti-
gui més pensada per fer-ho difícil –que fins i tot vostè 
ha admès que se li escapa una mica de les mans. Què 
poden pensar els ciutadans d’una arquitectura així?

Gràcies, senyor Bagó.
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Ramon Bagó Agulló

Bé, miri, jo, ja li dic, no arribo tan lluny –jo no ar-
ribo tan lluny. Jo penso que en cada tema i en cada 
problema s’ha de buscar la millor solució. Llavors, qui 
ho ha de buscar són aquells que de veritat saben de 
què va, no? Jo l’única cosa que vaig procurar fer va ser 
donar-hi un caire empresarial i aprofitar els coneixe-
ments d’uns grans professionals de la sanitat del nos-
tre país per exportar el model català, perquè en aquell 
moment el model català –ja no ho sé ara, perquè es-
tic desconnectat–, tant pel Banc Mundial de Washing-
ton com pels estats, diguem-ne, principalment de par-
la castellana, estava molt valorat, i a nosaltres ens va 
permetre fer coses molt maques; que després, a més 
a més –ja ho he dit, també, i ho torno a dir, perquè 
penso que va ser molt important–, va fer que els nos-
tres professionals coneguessin altres mons, conegues-
sin altres maneres d’actuar, i que coneguessin altres 
coses, no?

No ho sé. Ja li ho he dit, m’agradaria ser potent per 
poder-li dir: «Miri, això s’hauria de fer així.» Però és 
que no ho sé. De veritat. Jo sempre he procurat, tant 
a les nostres empreses com allà on m’he posat, trobar 
sempre el camí més just, sempre mirant d’anar a favor 
del més dèbil, i sobretot buscant fer-ho amb la màxi-
ma eficiència.

Això és el que li puc dir.

La presidenta

Molt bé. Ara seria el torn...

Ramon Bagó Agulló

M’agrada molt que hem parlat del tema de matar, eh? 
(Rialles.)

La presidenta

Si li sembla, ens tornarem a centrar en el tema, senyor 
Bagó.

Ramon Bagó Agulló

No, no, no. M’ha agradat, això. M’ha agradat.

La presidenta

Si li sembla, ens tornem a centrar en el tema i dona-
rem la paraula en aquests moments al Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida 
i Alternativa. Com a portaveu, intervé el senyor David 
Companyon. Quan vulgui.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Bagó, bona tarda.

Ramon Bagó Agulló

Bona tarda.

David Companyon i Costa

Miri, tinc aquí un fullet del Consorci Hospitalari. Hi 
apareix el conseller de Sanitat –en aquells moments el 
senyor Xavier Trias– amb el senyor Abelló, inaugu-
rant la nova seu –el senyor Abelló, l’exconseller Jaume 
Roma, hi apareix vostè–, que explica...

Ramon Bagó Agulló

Aquest..., de quin any parlem?

David Companyon i Costa

De l’any 94. I vostè apareix com a president d’una, 
dues, tres, quatre empreses del grup, i com a conseller 
delegat de CSC, SA. Senyor Bagó, jo recordo quan el 
senyor...

Ramon Bagó Agulló

Ep!, conseller delegat no, eh? Jo no he sigut mai con-
seller delegat.

David Companyon i Costa

«Conseller delegat: Ramon Bagó.»

Ramon Bagó Agulló

No. Vol que li digui una cosa?

La presidenta

Si m’ho permet, senyor Bagó, fem una cosa –fem una 
cosa, si m’ho permet. Perquè abans jo he renyat els  
diputats quan...

Ramon Bagó Agulló

Ah. Renyi’m a mi.

La presidenta

...aturaven el compareixent. No, però el que farem, si 
li sembla, és que quan ell acabi, quan acabi el diputat, 
llavors vostè podrà intervindre més tranquil·lament.

Ramon Bagó Agulló

D’acord.

La presidenta

Si li sembla, ho fem d’aquesta manera.

Ramon Bagó Agulló

Sí, sí. Només volia dir –perdoni– que..., ja sap aquella 
història, no?, del temps d’en Franco, que explicava que 
havia fet això, que havia fet allò. I un li va dir: «Escol-
ti, tot això és mentida, que jo hi passo cada dia!» Diu: 
«Vostè el que ha de fer és viatjar menys i llegir més 
els diaris.»
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La presidenta

I llegir més els diaris. Ja l’havia sentit.

Ramon Bagó Agulló

No en foti cas, del que diuen els diaris. Perdoni, eh?

La presidenta

Endavant, senyor Companyon.

Ramon Bagó Agulló

No, però jo conseller delegat no ho he sigut mai.  
D’enlloc.

La presidenta

Senyor Companyon, quan vulgui.

David Companyon i Costa

Bé, en tot cas era president de quatre de les empreses.

Ramon Bagó Agulló

Això sí.

David Companyon i Costa

Molt bé. El senyor Millet deia que Catalunya esta-
va governada per quatre-centes famílies que contro-
laven Catalunya. (Veus de fons.) Vostè es sentia part 
d’aquesta Catalunya que governava?

Ramon Bagó Agulló

Perdoni, és que ara la presidenta (veus de fons) me re-
nyava i jo no ho he escoltat. Digui, digui.

David Companyon i Costa

Tornem a posar el comptador, perquè... (Rialles.) Jo no 
sé com estaran els altres, però (veus de fons) fer això 
en cinc minuts amb la quantitat d’intervencions que...

La presidenta

Senyor Companyon, l’he aturat, el temps. I no pateixi, 
que el rellotge passa igual per a tothom.

Ramon Bagó Agulló

Sí. Digui’m, digui’m. Què me deia?

David Companyon i Costa

No, li deia –li deia– que el senyor Millet va dir una 
frase cèlebre, que deia que Catalunya eren quatre-cen-
tes famílies i que controlaven el país. Vostè es sentia, 
dintre del CSC, dintre d’aquestes quatre-centes famí-
lies?

Ramon Bagó Agulló

Jo? (L’orador riu.) Ni de les quatre-centes, ni de les 
quatre mil. (Pausa.) Jo l’única cosa que he fet a la me-
va vida és treballar. (Pausa.) I ara li diré una cosa, 
perquè sàpiga el temps que fa que treballo: el 2 d’abril 
d’aquest any –d’aquest any 2013– va fer seixanta-cinc 
anys que vaig començar a treballar d’aprenent de pin-
tor –el 2 d’abril del 1948. Vull dir que a la meva vida 
l’única cosa que he fet és treballar i lluitar. I honesta-
ment.

David Companyon i Costa

Molt bé. Jo crec que, de totes maneres –s’hi han refe-
rit–, tenim un conflicte entre l’ètica, la legalitat i la le-
gitimitat, i això és el que estem intentant escatir aquí.

Vostè, senyor Bagó, coneix el senyor Javier Niño?

Ramon Bagó Agulló

Sí.

David Companyon i Costa

El coneix. Per què?

Ramon Bagó Agulló

Home, perquè el senyor Javier Niño era una persona 
molt vinculada al Consorci Hospitalari de Catalunya, 
i jo amb el Javier Niño havia tingut moltes converses, 
molta relació. Em sembla que està jubilat, ara –em 
sembla.

David Companyon i Costa

Bé, fins al 2009 va ser membre del Consell d’Admi-
nistració –des del principi de tot, també– del Consor-
ci Sanitari de Catalunya, Societat Anònima. I és amb 
qui vostè, l’any 91, va signar el primer contracte de 
cuina Serhs amb l’Hospital de Badalona.

Ramon Bagó Agulló

Sí, però pensi que jo, quan el vaig signar... (Pausa.) Sí,  
sí. És que aquests contractes que jo he signat, els  
he signat perquè és la millor oferta que hi havia, eh?

David Companyon i Costa

No, no. No n’hi havia cap, senyor Bagó.

Ramon Bagó Agulló

Com, «no n’hi havia cap»?

David Companyon i Costa

No, no. No n’hi havia cap. (Pausa.) No hi havia con-
curs. És el que ens han defensat els dos anteriors com-
pareixents. No calia el concurs, senyor Bagó. (Veus de 
fons.) Home, devien tenir molta confiança, perquè el 
van signar a casa seva, a Pineda.
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Ramon Bagó Agulló

Eh?

David Companyon i Costa

Que el van signar a Pineda.

Ramon Bagó Agulló

A Pineda?

David Companyon i Costa

Sí, el 18 de juny.

Ramon Bagó Agulló

De quin any diu?

David Companyon i Costa

91.

Ramon Bagó Agulló

No me’n recordo, de tot això. Però l’any 91 no devia 
haver-hi pas cap..., es devia poder signar amb el mi-
llor postor. No hi havia cap reglamentació, en aquell 
temps.

David Companyon i Costa

Bé, el va signar algú que era membre del Consell 
d’Administració de CSC, amb vostè, que era el conse-
ller delegat o vicepresident. L’any 92 se’n va tornar a 
signar un altre, amb ell. També a Pineda.

Ramon Bagó Agulló

A Pineda?

David Companyon i Costa

Sí, sí. A Pineda. N’ha signat més d’un, a Pineda, eh? 
(Pausa.) Sí, sí.

Ramon Bagó Agulló

Jo ja li he dit i li torno a repetir que si hem signat al-
gun conveni ha sigut perquè la gent que l’ha signat es-
tava convençuda que aquell..., eren les millors condici-
ons o per preu, o per sistema.

David Companyon i Costa

No ho dubto. Però abans ens han dit que el consorci 
del Carme l’havien signat l’any –ens ho ha dit l’ante-
rior compareixent–..., però aquí m’apareix a l’any 93 
que vostè ja signa, en aquest cas amb Francisco Igle-
sias, amb el Centre Sociosanitari del Carme, també 
sense contracte.

Ramon Bagó Agulló

Sí.

David Companyon i Costa

Sí? No se’n recorda.

Ramon Bagó Agulló

No, no me’n recordo. És que vostè m’està parlant de 
fa vint anys.

David Companyon i Costa

Bé, és que la comissió d’investigació va d’això.

Ramon Bagó Agulló

Sí, sí, sí. D’acord, d’acord. Doncs, no me’n recordo 
–no me’n recordo. Jo només li puc dir que jo no he 
signat cap contracte que la part altra no hi tingués clar 
que les nostres condicions eren les millors.

David Companyon i Costa

Bé, permeti’m que li digui que la Sindicatura de 
Comptes té molt..., sobre com s’ha fet tota aquesta 
contractació. I la comissió d’investigació de l’Ajunta-
ment de Badalona.

Miri, l’any 2008 –ja més a la vora–, a Pineda de Mar 
torna a signar un contracte. En aquest cas, amb la ge-
rent de l’hospital, María Ángeles Cabezas. I el signa 
vostè. (Pausa.) Sí?

Ramon Bagó Agulló

El 2008?

David Companyon i Costa

Sense concurs, també. Sí.

Ramon Bagó Agulló

El 2008 jo no estava al consorci.

David Companyon i Costa

El signa com a Cuina Serhs.

Ramon Bagó Agulló

Oh, bé, escolti, si jo no estic al consorci i estic a Serhs, 
de què m’està parlant? (Pausa.) Si jo no estic al con-
sorci...

David Companyon i Costa

On està vostè, aleshores?



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  59

Ramon Bagó Agulló

Home, el 2008 devia estar a Serhs. I per això ho firmo 
a Pineda.

David Companyon i Costa

Ja...

Ramon Bagó Agulló

Però jo no tinc re a veure amb això.

David Companyon i Costa

Tenia algun altre càrrec públic?

Ramon Bagó Agulló

Eh?

David Companyon i Costa

Tenia algun altre càrrec públic?

Ramon Bagó Agulló

Jo? No. El 2008? Quin? Cap.

David Companyon i Costa

No?

Ramon Bagó Agulló

El 2008? Jo, no. (Pausa.) Me penso que jo vaig marxar 
el 2006; 2006, 2007. El 2008 jo no tenia re. És com 
això que ha sortit darrerament –a vostè que li agraden 
tant els diaris–, això de Cotxeres de Borbó. Em porten 
a la fiscalia dient que jo tenia responsabilitats a Cotxe-
res de Borbó, quan jo no en tenia cap, i quan jo, a més 
a més, no estava ni al consorci. Per això el fiscal, amb 
bona llei, ho ha arxivat.

David Companyon i Costa

Senyor Bagó, miri: l’1 de setembre del 2011, a Pineda 
de Mar una altra vegada, amb la gerent del consorci, 
sense concurs i malgrat tots els informes de la sindi-
catura, vostè –que ho devia conèixer, perquè parlava 
de vostè, a part dels diaris, la Sindicatura de Comp-
tes– torna a signar una pròrroga de contracte sense 
concurs.

Ramon Bagó Agulló

Miri, jo li explicaré la història de Badalona, tal com 
és. Nosaltres vam treballar amb Badalona des d’inclús 
abans que Badalona tingués relació amb el consorci. 
Va arribar un moment en què Badalona tenia proble-
mes greus de tresoreria i necessitava, d’alguna manera 
–d’alguna manera–, fer unes reformes per posar l’es-
tabliment en condicions sanitàries. Llavors, ells són 
els que ens van demanar que nosaltres continuéssim, 

i nosaltres vam accedir a continuar, perquè no tenien 
una altra solució.

Tant és així –tant és així–, que en un moment deter-
minat ells van treure un concurs –això, fa poc. I a 
aquest concurs nosaltres els vam dir que nosaltres no 
hi podíem anar, perquè nosaltres estàvem fent la fei-
na a uns nivells econòmics molt baixos. I ells van dir: 
«Bé, doncs, escolta’m, és igual. Poseu el preu que cre-
ieu que aquest preu és el preu que vosaltres us hi po-
deu moure.» Ho van posar amb aquell preu i evident-
ment no va sortir, perquè no es va presentar ningú més 
i aquell concurs va quedar desert. I ara n’han fet un 
altre i aquest sí que ha sortit, perquè aquest l’han fet 
amb un increment de preu molt important. Això és la 
història de Badalona.

David Companyon i Costa

I per què creu que va passar?

Ramon Bagó Agulló

Mana?

David Companyon i Costa

Per què creu que ha passat?

Ramon Bagó Agulló

Ja li ho he dit, ha passat perquè Badalona..., segura-
ment perquè –la responsabilitat és seva, no és meva, 
eh?– Badalona no podia de cap manera solucionar 
la posada al dia a nivell sanitari de les seves instal-
lacions. I com que no ho podia fer, anava prorrogant 
els concursos. I a nosaltres ens demanava que pror-
roguéssim els concursos, que vostè veurà –que vos-
tè veurà–..., perquè em sembla que hi va intervenir 
una vegada la Sindicatura de Comptes i va dir que el 
preu que fèiem a Badalona era dels més baixos que 
es feien de catering a Catalunya.

David Companyon i Costa

No parlem del preu, parlem de la contractació.

Ramon Bagó Agulló

Sí, bé, i...

David Companyon i Costa

Una altra pregunta: vostè coneix el senyor Jordi Ba-
lagueró?

Ramon Bagó Agulló

El senyor...?

David Companyon i Costa

Jordi Balagueró.
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Ramon Bagó Agulló

No.

David Companyon i Costa

No coneix el senyor...?

Ramon Bagó Agulló

Jordi Balagueró?

David Companyon i Costa

Balagueró.

Ramon Bagó Agulló

No.

David Companyon i Costa

No.

Ramon Bagó Agulló

No sé qui és. Ni idea, vaja. Jordi Balagueró? (Pausa.) No,  
no sé qui és.

David Companyon i Costa

Era el director de serveis generals de l’Hospital de Ba-
dalona. Va signar una pròrroga amb vostè, en la qual 
–en aquesta pròrroga– es va afegir tot el tema de men-
jars domiciliaris, i quan va ser acomiadat de l’Hospi-
tal de Badalona ha estat contractat per vostè a Cotxe-
res..., i és actualment el director de serveis generals de 
Cotxeres de Borbó.

Ramon Bagó Agulló

No en tinc ni idea. Pensi –i em sap greu haver-ho de 
dir– que ja li he dat..., i algú ha dit –em sembla que 
el senyor del PP–: «Home, vostè ens ha explicat unes 
xifres molt grans de la seva empresa, cosa que no vol 
dir que una cosa petita no sigui, si està mal feta, pu-
nible com si és una cosa gran.» Això ha dit vostè, no? 
Però jo ho he dit per dir que tingueu present que jo sóc 
el president, que jo no arribo a aquí baix. Si jo he fir-
mat aquests contractes –que jo me’l crec, a vostè– és 
perquè me’ls han portat i que els firmés. Però jo..., a 
mi com a màxim m’han dit: «Escolti, hem renovat el 
contracte amb Badalona. Badalona vol que renovem 
el contracte.» Però, és clar, hi ha moltes coses que no 
les sé, perquè jo no estic en aquest nivell del dia a dia.

La presidenta

Senyor Companyon, li queda un minut.

David Companyon i Costa

Ha de ser més, eh? Home, per favor...

La presidenta

Si us plau, senyor Companyon, no qüestioni el temps 
del rellotge, eh?

David Companyon i Costa

Miri, la comissió de Badalona diu que hi ha hagut un 
tracte de favor i que la peça clau del tracte de favor 
al senyor Bagó, la peça important, és el senyor Bala-
gueró.

Ramon Bagó Agulló

Escolti, doncs, jo li asseguro, a davant de tota aquesta 
gent, que jo no només no sé qui és el senyor Balague-
ró, sinó que no hi he parlat mai, ni l’he conegut, ni ell 
me coneix a mi. Amb tota seguretat.

David Companyon i Costa

Senyor..., qui audita les seves empreses?

Ramon Bagó Agulló

Faura-Casas.

David Companyon i Costa

Qui auditava l’Hospital de Badalona?

Ramon Bagó Agulló

No ho sé.

David Companyon i Costa

Faura-Casas. Qui auditava el consorci?

Ramon Bagó Agulló

Em sembla que era Faura-Casas.

David Companyon i Costa

Han estat acomiadats de l’Hospital de Badalona.  
Ho sap?

Ramon Bagó Agulló

Qui? Faura-Casas?

David Companyon i Costa

Sí.

Ramon Bagó Agulló

Ah, no ho sabia. (Pausa.) No ho sabia.

David Companyon i Costa

No creu que hi ha una certa relació entre les tres  
coses?
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Ramon Bagó Agulló

Home, vostè..., no ho sé, si..., jo suposo que no. Jo su-
poso que si ells no..., els han tret el contracte, és per-
què d’alguna manera no devien estar contents de com 
ho feien. Però jo d’això no en tinc ni idea.

David Companyon i Costa

Senyor Bagó, vostès tenien un servei de mobles?

Ramon Bagó Agulló

No, nosaltres teníem una empresa que es diu Equiptu-
ris, que d’alguna manera...

David Companyon i Costa

Quan es va fundar?

Ramon Bagó Agulló

Mana?

David Companyon i Costa

Quan es va fer fundar?

Ramon Bagó Agulló

Ui, ara sí que m’ha mort. Fa molts anys. Molts anys, 
molts anys. Allò, es devia fundar abans del 80.

David Companyon i Costa

Ha tingut contractes amb Cotxeres de Borbó?

Ramon Bagó Agulló

Sí, vam guanyar un concurs.

David Companyon i Costa

Amb qui?

Ramon Bagó Agulló

Amb qui?

David Companyon i Costa

Sí.

Ramon Bagó Agulló

Amb aquesta empresa, Equipturis.

David Companyon i Costa

Amb qui?

Ramon Bagó Agulló

Mana?

David Companyon i Costa

Qui licitava? (Veus de fons.)

Ramon Bagó Agulló

Què vol dir? És que no ho entenc.

David Companyon i Costa

Qui licitava. Qui era el licitador?

Ramon Bagó Agulló

Cotxeres de Borbó, devia ser, no? Clar.

David Companyon i Costa

El consorci. El consorci, senyor..., el consorci, CSC.

Ramon Bagó Agulló

Però el consorci..., jo li estic dient que quan hi havia 
el tema de Cotxeres de Borbó un servidor no tenia re 
a veure amb el consorci. I el consorci fa unes licita-
cions...

David Companyon i Costa

Si no hi tenia re a veure...

Ramon Bagó Agulló

Oh, bé! Home, doncs, sí! Home, si sempre..., aquest és 
el gran problema, que estem enraonant de mitges ve-
ritats: que «potser sí», que «aquell m’ho ha dit», «mi-
ri què diu». No, no: hem de parlar de coses concre-
tes i de coses reals. Per a Cotxeres de Borbó, el Grup 
Serhs va entrar en licitació i va guanyar el concurs 
d’unes cadires o no sé què. Re, un import petitíssim.

David Companyon i Costa

Quatre-cents cinquanta mil euros.

Ramon Bagó Agulló

Quatre-cents cinquanta mil euros, d’acord. Però el 
senyor Bagó no estava ni en el consorci, ni en tenia 
ni idea. Això és el que li estic dient. Ara, si vostè 
diu: «Home, sí, vostè, clar...!» Home, així no cal que 
parlem.

David Companyon i Costa

Del servei de cuina, tampoc.

Ramon Bagó Agulló

Eh?

David Companyon i Costa

Del servei de cuina, tampoc.
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Ramon Bagó Agulló

Què vol dir, «el servei de cuina»?

David Companyon i Costa

Tampoc en tenia ni idea.

Ramon Bagó Agulló

El servei de cuina: ens hi vam presentar i el vam gua-
nyar! Que no ho sap, que als concursos s’hi presenta 
molta gent? I guanyen uns i perden uns altres? I jo, si 
ja no estic en el consorci ni hi tinc re, com no puc pre-
sentar-me a Cotxeres de Borbó a un concurs? (Pausa.) 
A veure, per què no?

David Companyon i Costa

Quants contractes té el Grup Serhs amb tota l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya? Per exemple, 
amb el sector ramader.

Ramon Bagó Agulló

Amb el sector ramader, re. A veure, jo que sàpiga no. 
Si hi ha res amb el sector ramader, és que no me n’he 
assabentat. Quan diu «el sector ramader»...?

David Companyon i Costa

Vostè es considera un servidor...?

La presidenta

Ara ha finalitzat el temps, senyor...

David Companyon i Costa

Sí.

La presidenta

...Companyon. I, per tant, passarem a la intervenció...

David Companyon i Costa

Només era..., ser agradable al final.

La presidenta

Sí, però...

David Companyon i Costa

Puc ser agradable, al final?

Ramon Bagó Agulló

Aclareixi’m això del ramader. Què vol dir, amb això?

David Companyon i Costa

Li..., bé, no em deixarà, perquè seria més llarg i 
aleshores sí que abusaria del temps de la presidenta. 
Només preguntar-li: vostè es considera un servidor 
públic?

Ramon Bagó Agulló

Jo tota la vida he servit el país. I encara que moltes ve-
gades servir-lo m’ha portat molts de problemes i me’ls 
porta, tingui la seguretat que el seguiré servint. I el 
seguiré servint...

David Companyon i Costa

I no té por que s’hagi confós...?

La presidenta

Senyor...

David Companyon i Costa

Ja acabo, eh?

La presidenta

Senyor Companyon, no abusem de la generositat, si us 
plau.

Ramon Bagó Agulló

...amb tota l’honestedat, que tota la meva vida n’he fet 
gala.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies.

La presidenta

Si li sembla, apagar el micro, que així podrà interve-
nir el següent grup; en aquest cas, el Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i pren la paraula el senyor José Ma-
nuel Villegas. Quan vulgui.

José Manuel Villegas Pérez

Muchas gracias, presidenta. Gracias, señor Bagó. Bue-
no, aquí lo que estamos hablando..., y se dice que hay 
que hablar de cosas concretas, pero me gustaría co-
mentar o saber su opinión, en principio, sobre el mar-
co general.

Usted forma parte del órgano directivo, preside el 
consorcio –el Consorci Sanitari de Catalunya– y em-
presas filiales, y a la vez la empresa para la que..., us-
ted, bueno, es el dueño, o la empresa de la que usted 
vive, supongo que será Serhs...

Ramon Bagó Agulló

Jo sóc el president.
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José Manuel Villegas Pérez

Es el presidente de Serhs. Y cobra, supongo, de Serhs.

Ramon Bagó Agulló

Oh, és clar.

José Manuel Villegas Pérez

Lógicamente. Contrata con hospitales o con centros 
que están ligados, dirigidos o gestionados por el con-
sorcio. Este marco, ya, así, tal como está planteado..., 
¿no le parece que hay algo que chirría? ¿O no es así 
como está planteado?

Ramon Bagó Agulló

Miri, és que hi ha un tema que s’ha d’aclarir ben acla-
rit. Miri: el Consorci Hospitalari mai ha decidit els 
concursos –mai. El Consorci Hospitalari ha treballat, 
almenys en el temps que jo el conec, perquè ho en-
tenguem clar, com una gestoria. Venia un hospital, 
o venia un consorci sanitari, o venia algun..., i deia: 
«Escolti, jo vull fer un concurs amb aquestes caracte-
rístiques.» I llavors això ho feia el senyor Francesc Jo-
sé María, que em sembla que aquesta tarda l’han tin-
gut aquí, i ell determinava les normes amb què s’havia 
de regir aquell concurs. Les passava als interessats i 
aquests decidien, en els seus òrgans de govern, com 
donaven el concurs. O sigui que el consorci no inter-
venia ni s’assabentava de a qui donaven el concurs. 
Això és un tema que penso que ha de quedar ben clar, 
perquè si no ens emboliquem. El consorci no determi-
nava cap concurs.

José Manuel Villegas Pérez

En los procedimientos en los que no había concurso, 
porque no había obligación legal de que hubiera con-
curso, como por ejemplo en los casos de los centros 
que gestionaba el consorcio que eran de Caixa Catalu-
nya, tanto en Vall d’Hebron...

Ramon Bagó Agulló

Sant Jordi i l’altre.

José Manuel Villegas Pérez

...como en Cornellá –efectivamente–, ¿dónde se toma-
ba la decisión de la contratación?

Ramon Bagó Agulló

Bé, la decisió la tenien els tècnics, que eren els que 
feien la taula de negociació i de decisió. I aquests mi-
raven, com que no hi havia..., com que no eren pú-
blics, no hi havia necessitat de fer el concurs, ells  
miraven de totes les ofertes que tenien quina era la 
que els semblava millor, i aquesta oferta l’entregaven. 
Però els òrgans de direcció no en teníem ni idea, d’a-
quest tema.

José Manuel Villegas Pérez

Pero, en todo caso, los que tomaban esa decisión eran 
los gestores del centro, que si era gestión directa...

Ramon Bagó Agulló

Clar.

José Manuel Villegas Pérez

...habían sido nombrados por el consorcio, o habían si-
do nombrados por ustedes.

Ramon Bagó Agulló

Home, no tots. Segons si nosaltres hi interveníem eco-
nòmicament, aleshores en nomenàvem algun. Però 
mai nomenàvem ni el president, ni els que determina-
ven..., ni el gruix.

José Manuel Villegas Pérez

Pero, en todo caso, usted participaba de esos nom-
bramientos y luego una empresa suya podía ser con-
tratada por esas mismas personas. ¿O en ningún caso 
se producía esa circunstancia?

Ramon Bagó Agulló

No, no, no. No se producía... per això que jo li he dit, 
perquè nosaltres..., la gent que determinava el concurs 
donava les informacions, per exemple, en aquest cas, 
a Sant Jordi, i els de Sant Jordi eren els que decidien. 
Nosaltres no decidíem. Nosaltres organitzàvem i po-
sàvem per ordre tot el tema, diguem-ne, burocràtic de 
fer-ho d’una manera legal.

José Manuel Villegas Pérez

Claro, le comentaba que cuando no había concurso, 
los gestores de cada centro, que eran los que toma-
ban la decisión, eran a su vez personas que habían sido 
nombradas por el consorcio.

Ramon Bagó Agulló

No, no totes. No, no. No.

José Manuel Villegas Pérez

O algunas de ellas.

Ramon Bagó Agulló

Per exemple, al Sant Jordi, que depenia de Caixa Ca-
talunya, els que de veritat tenien un pes important allà 
eren la gent de Caixa de Catalunya. (Pausa.) Clar.

José Manuel Villegas Pérez

¿Ustedes no nombraban a nadie del consejo...
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Ramon Bagó Agulló

No!

José Manuel Villegas Pérez

...gestor?

Ramon Bagó Agulló

No me’n recordo, de si nomenàvem algú; però el que 
sí que sé és que Caixa Catalunya era la que manava, 
perquè era la propietària.

José Manuel Villegas Pérez

Vamos a otro tipo de caso, para ir viendo un poco las 
diferentes casuísticas. En Mataró. En 1993, ¿usted 
gestiona o negocia de alguna forma directamente –co-
mo presidente de una empresa filial del consorcio que 
se llama CGest– la gestión en este caso del Hospital 
de Mataró con el alcalde de la ciudad?

Ramon Bagó Agulló

No! Aquí a Mataró..., vostè parla de l’any 93, eh?

José Manuel Villegas Pérez

El alcalde era Manel Mas.

Ramon Bagó Agulló

Manel Mas, sí. Vostè parla de l’any 93. L’any 93, a 
Mataró es va fer un concurs per determinar qui era 
que s’emportava el servei de catering. I van ser els de 
Mataró, amb l’alcalde Manel Mas a davant, després 
que se’ls va dar la norma per fer-ho, els que van deci-
dir a qui ho donaven. I pensi que nosaltres vam estar-
hi un any, només, eh?

José Manuel Villegas Pérez

Sí, creo que en este caso no había concurso. Pero bue-
no, no era eso lo importante. En todo caso, era para 
ver quién tomaba al final las decisiones y qué relación 
podía haber...

Ramon Bagó Agulló

La decisión...

José Manuel Villegas Pérez

...con usted. Entonces..., no, no, si me..., bueno, si me 
deja acabar la exposición...

Ramon Bagó Agulló

Parli, parli, parli.

José Manuel Villegas Pérez

Estamos en Mataró. ¿Usted negocia o propone al al-
calde en ese momento, al señor Manel Mas, la ges-
tión del centro por parte del consorcio, específica-
mente por parte de una filial que usted presidía, que 
es CGest?

Ramon Bagó Agulló

Bé, ens hem de situar a Mataró, no? A Mataró, en 
aquell moment hi havien dos hospitals. Hi havia 
l’Hospital de l’Aliança de Mataró i hi havia l’Hospi-
tal –em sembla que es diu– Sant Jaume. Bé, és igual. 
L’Hospital Sant Jaume –l’hospital municipal de Mata-
ró. El Departament de Salut de la Generalitat va con-
siderar que a Mataró s’havia de fer un hospital nou. 
Però, és clar, per fer un hospital nou s’havia de fer una 
reorganització, i, d’alguna manera, els dos vells que hi 
havia havien de desaparèixer per donar entrada al nou. 
Aquesta feina, que no era una feina senzilla, el Depar-
tament de Salut va considerar que el consorci la podia 
fer, i per això el consorci va agafar aquesta responsa-
bilitat. Ja he dit abans que moltes vegades moltes ac-
tuacions que ha fet el consorci han sigut actuacions  
demanades, dirigides i proposades pel Departament 
de Salut.

José Manuel Villegas Pérez

Si me..., en este caso sí que parece que hubo alguna in-
tervención –que se ha mencionado– del Departament 
de Salut. En aquel momento creo que Xavier Trias es-
taba al frente, ¿no?

Ramon Bagó Agulló

Com?

José Manuel Villegas Pérez

El señor Trias estaba al frente de la conselleria de Sa-
lut, del Departament de...

Ramon Bagó Agulló

Em sembla que sí.

José Manuel Villegas Pérez

...Salut, en aquel momento.

Ramon Bagó Agulló

Perdoni, però no «una intervención», eh? (Pausa.) Una 
gran intervención.

José Manuel Villegas Pérez

Es el que señala que el consorcio se tiene que ocupar 
de la gestión de...
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Ramon Bagó Agulló

És clar. Es que de alguna manera la propuesta era di-
rigida al alcalde de Mataró, ¿no? Decirle: «Escolta, tu 
què vols? Un hospital nou, i un hospital maco, i un 
hospital al dia? Doncs, hem de liquidar els altres dos.»

José Manuel Villegas Pérez

¿Esa propuesta la hace usted directamente al alcalde?

Ramon Bagó Agulló

No, jo no. No, no.

José Manuel Villegas Pérez

¿O interviene en las conversaciones con el alcalde?

Ramon Bagó Agulló

Aquesta proposta –ara jo reflexiono– és la que em dó-
na la impressió que va fer el Departament de Salut, 
quan va dir: «Molt bé, tu vols un hospital. Molt bé, et 
farem un hospital nou. Ara bé, hem de solucionar els 
dos vells.»

José Manuel Villegas Pérez

De hecho, el contrato lo firma usted con el alcalde. Es 
usted, el que firma el contrato.

Ramon Bagó Agulló

Sí, porque yo era el presidente... d’aquesta societat que 
no sé com es diu.

José Manuel Villegas Pérez

Y seguimos avanzando, para ver un poco el funciona-
miento de cómo algunas cosas pueden chirriar. Lue-
go, CGest nombra al gerente del hospital, a la persona 
que lo ha de gestionar, y con posterioridad es este ge-
rente el que –en este caso, porque no debía de ser obli-
gatorio– sin concurso adjudica los servicios de cocina 
del hospital a la empresa Serhs.

Entonces, ¿no cree usted que esa intervención suya –al 
principio como Administración, y al final como per-
sona que contrata con el hospital– de nombrar a la 
persona o intervenir en el nombramiento de la persona 
que al final hace esa contratación, realmente no se te-
nía que haber producido así, se tenía que haber hecho 
de otra forma?

Ramon Bagó Agulló

És que..., és que jo ara..., de veritat, eh?, m’agradaria 
poder-li dir exactament què va passar, no?, però no 
me’n recordo. No me’n recordo, del que va passar. És 
clar, és l’any 93. Del que sí que em recordo –del que 
sí que em recordo–, que nosaltres vam agafar aquest  
catering, el Grup Serhs va agafar aquest catering, i li 
va durar un any. Al cap d’un any, Mataró va canviar  
de catering, no? Ara, jo no crec que..., jo crec que 

els que van decidir, la gent de Mataró, devien fer-ho 
perquè tenien diverses propostes damunt de la taula i 
van triar la nostra. Ara, de veritat li dic que no me’n 
recordo.

José Manuel Villegas Pérez

Sí, no, si el..., yo creo que el problema, desde mi hu-
milde punto de vista...

La presidenta

Té menys de cinquanta segons, eh?

José Manuel Villegas Pérez

¿Cuánto?

La presidenta

Menys de cinquanta segons.

José Manuel Villegas Pérez

El problema se produce cuando de una forma indirec-
ta, en este caso, ustedes..., efectivamente, usted no de-
cide..., ustedes dicen: «Cada centro decide, cada cen-
tro decide.» Pero cuando el consorcio se encarga de 
la gestión de los centros, esos gestores que deciden 
han sido designados por ustedes, digamos, por el con-
sorcio, con lo cual sí que de alguna forma usted es-
tá interviniendo en la designación de gestores como 
miembro del órgano directivo del consorcio. Y, por 
otro lado, estos gestores están adjudicando, en algu-
nos casos con concurso y en otros casos sin concurso, 
contratos a la empresa de la que usted cobra, de la que 
usted vive, ¿no?, supongo.

Ramon Bagó Agulló

Sí.

José Manuel Villegas Pérez

Entonces, yo creo que eso es lo que chirría y lo que se 
tiene que ver en estos momentos.

Ramon Bagó Agulló

Sí. Sap què passa? Si això fos tan fàcil com així, de 
trenta concursos jo n’hauria guanyat més de sis, eh? 
(Pausa.) Segur, eh?

José Manuel Villegas Pérez

Han facturado 50 millones de euros, ¿no?, a la...

Ramon Bagó Agulló

Eh?
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José Manuel Villegas Pérez

Han facturado 50 millones de euros, aproximada-
mente...

La presidenta

Senyor...

José Manuel Villegas Pérez

...su empresa, a...

La presidenta

Ha acabat el temps, eh? Hem de deixar que acabi el 
compareixent, i a vostè se li ha acabat el temps.

José Manuel Villegas Pérez

No me lo había dicho.

Ramon Bagó Agulló

Sí. Cinquanta milions d’euros? És que ara no sé de què 
parlem. Cinquanta milions d’euros de què?

José Manuel Villegas Pérez

Del Grupo Serhs a empresas relacionadas con el con-
sorcio, desde el 2002.

Ramon Bagó Agulló

O sigui, en...

José Manuel Villegas Pérez

Ese 1 por ciento que hablábamos antes.

Ramon Bagó Agulló

Sí, o sigui que del 2002 a ara, en deu anys..., sí, ja em 
lliga, més o menys. Nosaltres, més o menys, el que ar-
ribem a facturar amb tots els centres són uns 4 milions 
l’any; que dels 460 que facturem en total, és aquest 
menys..., que no arriba a un 1 per cent. I si algun any 
passa de l’1 per cent –que el passa molt poc–, és aquell 
any..., com va passar –que ha explicat ell– amb Cotxe-
res de Borbó, que vam agafar també les cadires o no 
sé què. Llavors passem una mica de l’1, però molt poc.

La presidenta

Molt bé, ara seria el torn del Grup Mixt, de la CUP, 
i en nom seu intervé el diputat Quim Arrufat. Quan 
vulgui, endavant.

Quim Arrufat Ibáñez

Bona tarda, moltes gràcies. Bé, li volíem dir, abans de 
passar a fer algunes preguntes concretes o..., ens cos-
ta entendre com després de tants mesos de polèmica 
o temps de polèmica que vostè ha explicat al princi-

pi, l’ajustament als casos, diguéssim, que se li estan 
demanant aquí –que són els que han estat sortint més 
reiteradament en webs, en diaris digitals, etcètera–..., 
no recorda amb més concreció o no ha fet per recordar 
i poder portar aquí la informació necessària per poder 
desmentir o al·legar el que...

Ramon Bagó Agulló

Jo penso que ho he contestat tot.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, exactament, l’última pregunta que li ha fet el di-
putat de Ciutadans, entorn de la relació amb Mataró i 
amb el contracte, que diu que li va durar un any, ben 
bé no ha sabut com respondre al fet... (Veus de fons.) 
Al fet, sí, el 1993, que vostè nomenés..., o sigui, que es 
quedés amb la gestió de l’Hospital de Mataró, nome-
nés un gerent, aquest mateix gerent acabés contractant 
la seva empresa per gestionar la cuina. No ha sabut 
exactament explicar el perquè d’aquestes relacions. 
Òbviament, posades una al costat de l’altra, i amb do-
cuments de les actes del mateix Hospital de Mataró, 
donen una certa sensació –per no dir una constatació– 
d’influències per obtenir contractes públics.

Ramon Bagó Agulló

Vostè no creu que si hagués tingut aquesta influència 
encara portaria l’Hospital de Mataró?

Quim Arrufat Ibáñez

El que passa, que les preguntes les formula...

Ramon Bagó Agulló

No, no, no, ja ho sé, ja ho sé. Perdoni –perdoni. Jo el 
que li vull dir, que hem de partir d’una lògica que tin-
gui sentit.

Jo els he dit que sempre els concursos els decidia la 
gent del centre, i jo no recordo ben bé en aquell mo-
ment com va anar, però estic segur que en Manel Mas, 
com a alcalde de Mataró, va ser el que més força va 
tenir per decidir el que es feia. (Pausa.) Escolta, és 
que... (Pausa.) Us ho he explicat abans, tu. L’únic lloc 
on jo era president per tenir una comissió per decidir 
és l’Hospital Sociosanitari de Vilafranca del Pene-
dès –que també van sortir notícies que jo no sé què  
feia. Mai he deixat que cap empresa de Grup Serhs 
s’hi presentés. Mai! Perquè allà sí que d’alguna mane-
ra èticament jo quedava malament, i no ho podia fer. 
Però als altres llocs? Als altres llocs, el consorci era el 
qui feia les regles de joc, i cada un era el que decidia 
el que feia. Això m’he cansat de dir-ho i ho torno a dir. 
I si no recordo una dada exacta com pot ser aquesta 
de Mataró, de l’any 93, dic: «No me’n recordo.» Però 
segur que l’Ajuntament de Mataró, amb el seu Manel 
Mas a davant –que m’agradaria que fos aquí, perquè 
ell sí que se’n recordaria–..., que ell és el que va deci-
dir com ho feien.
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Quim Arrufat Ibáñez

Però vostè sabia que li preguntaríem sobre aquest cas 
i sobre tres o quatre casos més, no sobre 2.300 casos. 
Vull dir, ens estranya que hagi vingut a aquesta co-
missió sense haver preparat...

Ramon Bagó Agulló

Però si ho estic dient!

Quim Arrufat Ibáñez

Que no se’n recordi i que no hagi pogut demanar con-
sell o informació a ningú altre.

Ramon Bagó Agulló

Escolta, si jo hagués decidit..., és que us demano una 
mica de raonament. Si jo fos el que decidís ben bé aga-
far-me el catering de l’Hospital de Mataró, al cap d’un 
any jo l’hauria deixat estar?

Quim Arrufat Ibáñez

Però no se...

Ramon Bagó Agulló

No, jo sí que m’ho pregunto.

Quim Arrufat Ibáñez

No, però nosaltres el que li estem dient és que ens es-
tranya que no s’hagi preparat la resposta i buscat la in-
formació, d’acord...

Ramon Bagó Agulló

Altra vegada! No t’he dit que sí que m’ho he preparat? 
Jo he dit...

Quim Arrufat Ibáñez

Vostè em respon amb una altra cosa totalment dife-
rent, i em diu que...

Ramon Bagó Agulló

...que a Mataró...

La presidenta

Si m’ho permeten –si m’ho permeten– tots dos, si 
m’ho permeten, estem entrant en un diàleg i a mi 
m’agradaria que poguéssim fer, com correspon, pre-
guntes i respostes. Per tant, en aquest sentit, al senyor 
Quim Arrufat, si vol formular la seva pregunta, i des-
prés ens contesta vostè, senyor Bagó. Però els demano 
a tots dos un punt de paciència per esperar cadascú el 
seu torn. Gràcies.

Quim Arrufat Ibáñez

Bé, nosaltres pensem i volem que ens expressi la seva 
opinió, si no..., amb la vista posada des de l’actualitat, 
no troba com a mínim èticament reprovable que diri-
gint una entitat pública com el Consorci Hospitalari 
–sigui el volum que sigui, representi el volum de ne-
goci que representi per al Grup Serhs–..., no troba in-
compatible, en tot cas, èticament, concedir concursos 
i licitacions al seu propi grup, que vostè també presi-
deix?

Ramon Bagó Agulló

És que em sap greu, però és que he de tornar a dir el 
mateix. A mi no em sembla il·legal..., ni pensar-hi: no 
té cap tipus d’il·legalitat ni d’irregularitat, però tam-
poc èticament em sento..., perquè ja ho he explicat: 
aquests concursos no els decidia el consorci, els de-
cidia l’entitat que els promovia. I en els dos que jo 
hi tenia una certa –o hi podia tenir– influència, com 
és el de Vilafranca –perquè jo sí que a Vilafranca 
n’era el president–, mai el Grup Serhs s’hi va presen-
tar. I en el de Badalona –que m’hi van posar, en el 
consell, perquè el Consorci Hospitalari hi tenia una 
inversió important–, quan es va decidir –ells van de-
cidir quin era el catering que escollien–, jo em vaig 
retirar, i això consta en l’acta. Si no hagués fet aques-
tes dues coses, sí que èticament em semblaria que no 
he sigut correcte. Però jo he sigut correcte des del 
primer moment fins a l’últim.

Una altra cosa és el que diuen els diaris i el que di-
uen els pamflets, perquè també ja us he dit que em 
deien que jo era el president de la Corporació Salut 
del Maresme. No ho he sigut mai.

Quim Arrufat Ibáñez

El secretari i l’interventor de l’Ajuntament de Badalo-
na han acreditat que vostè va rebre 12 milions. Vostè, 
com a president del Grup Serhs, va rebre 12 milions 
d’euros en contractes de manera irregular, saltant-se 
la llei. L’Oficina Antifrau de Catalunya veu delicte en 
aquests contractes, tan delicte que la fiscalia ha decidit 
investigar; unes irregularitats de les quals la Sindica-
tura de Comptes havia advertit des de fa anys. Què en 
pensa?

Ramon Bagó Agulló

Ja ho he dit, li ho he contestat a ell. L’Hospital de Ba-
dalona tenia verdaders problemes per mantenir l’hos-
pital en condicions sanitàries correctes i això li impe-
dia fer concurs, i ens demanava, cada vegada, que el 
prorroguéssim. Com vostè pot comprendre, jo no sóc 
ningú per anar a dir a l’Hospital de Badalona: «Pror-
rogui’m el contracte!» Són ells, que m’ho diuen a mi. 
I jo ho faig per fer-los un favor. Un favor amb uns 
preus que després es va demostrar que eren uns preus 
ínfimament..., inferiors als preus que es cobraven per-
tot. Però, clar, si es diu: «Escolti, vostè va rebre 12 mi-
lions.» Jo vaig rebre 12 milions? Jo vaig donar servei 
per 12 milions a recàrrec d’un ajuntament que em de-
manava que li continués prorrogant el contracte per-
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què ell no tenia elements econòmics necessaris per fer 
les reformes que havia de fer perquè l’hospital funcio-
nés. Ell és el culpable, si és que n’hi ha algun.

La presidenta

Senyor Arrufat... (Veus de fons.) Li paro el temps. En 
principi, hauria de funcionar-li. (Veus de fons.) Torni a 
intentar-ho, si us plau.

Quim Arrufat Ibáñez

Ara. Moltes gràcies. Durant dècades, vostè va presi-
dir –ja s’ha dit més d’una vegada–, doncs, el consorci 
d’hospitals de Catalunya, i sota la seva responsabilitat, 
en el temps en què vostè estava en aquest càrrec, la 
Sindicatura de Comptes va descobrir com l’ara dipu-
tat Xavier Crespo, la seva dona i una sèrie de gestors 
sanitaris es van embutxacar –o van fer desaparèixer, 
en tot cas– 2,4 milions d’euros públics als hospitals de 
Blanes i Calella, ciutat de la qual vostè va ser alcal-
de. Quina responsabilitat com a president del consor-
ci d’hospitals de Catalunya hi té, en aquest assumpte? 
I quin coneixement?

Ramon Bagó Agulló

Jo les actuacions que hagi pogut fer el senyor Crespo 
les desconec totalment. Vull dir, que jo no tinc ni idea 
de què és el que va passar ni què va passar. L’Ajunta-
ment de Calella es mou per un patronat, igual que el 
de Blanes, que tenien una direcció conjunta, amb un 
president, que em sembla que era el senyor Pujol –el 
senyor Pujol d’Autocars Pujol. I jo d’aquest tema no 
en sé re. Jo no sé re del senyor Crespo i..., qui més ha 
dit, vostè?

Quim Arrufat Ibáñez

De la seva dona i una sèrie de gestors sanitaris.

Ramon Bagó Agulló

De la seva dona, tampoc. No en tinc ni idea, no sé re 
d’això. Jo no he tingut cap relació amb el senyor Cres-
po. Mai.

Quim Arrufat Ibáñez

Ni com a companys de partit, ni per ser alcaldes...

Ramon Bagó Agulló

Jo sóc un company de partit molt poc comunicatiu, 
perquè a mi al partit em veuen molt poc, eh?, per-
què tinc molta feina, saps? I bé, i jo respecto, valoro i 
aplaudeixo la gent que perd..., que dedica el seu temps 
a tirar el país endavant, però jo penso que hi han mol-
tes maneres de tirar-lo endavant, no? I jo vaig escollir 
des de fa anys crear una empresa, una empresa amb 
forta vinculació catalana, i llavors vol dir que això me 
n’ha apartat.

Miri, jo li diré una cosa. Jo sóc d’un partit –que tot-
hom ja ho sap, de quin sóc– i jo potser fa cinc anys 
–i dic «cinc anys» per no equivocar-me– que no he 
anat a cap acte del partit. I jo ho continuo sent, del 
partit. Perquè jo tinc..., jo penso que en aquest món ca-
dascú hem de fer la nostra feina amb la idea general de 
tots, però el que no podem és fer-ho tots tot, perquè no 
ens en sortiríem.

Quim Arrufat Ibáñez

Res més, moltes gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, si ha acabat el torn, ara seria el mo-
ment del Grup de Convergència i Unió, i en aquest 
sentit el senyor Albert Batet té el seu torn per cinc mi-
nuts. Quan vulgui.

Albert Batet i Canadell

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, 
senyor Bagó, per la seva compareixença. Crec que ha 
sigut molt clara i ha sigut molt explícita, doncs, davant 
dels dubtes i davant els aclariments que vostè ens ha 
portat com a comissió d’investigació de salut d’aquí, 
del Parlament.

I la meva primera pregunta és molt simple: ha tingut 
gaires oportunitats, vostè, davant d’aquesta campanya 
de difamació i aquests rumors que hi han hagut a ni-
vell públic, per poder exposar el que avui ha exposat 
aquí?

Ramon Bagó Agulló

No –no. Per això estic content que m’hagin fet venir, 
eh? Estic molt content. I els agraeixo molt que m’ha-
gin fet venir, perquè he estat una colla d’anys escoltant 
mentides, tergiversacions, mitges paraules, intencions, 
que m’han molestat a mi ja d’aquella manera perquè 
ja sóc una mica gran, però han molestat molt la meva 
família; i, sobretot, han molestat molt els 1.533 socis i 
els 2.600 treballadors que formem la gran família del 
Grup Serhs.

Per això, que avui m’hagin fet venir aquí m’ha agra-
dat molt. I els ho agraeixo, de veritat, perquè he estat 
tres o quatre anys rebent bufetades sense poder dir re. 
I quan he dit alguna cosa a algun diari que he pogut 
accedir-hi, no ha fet ni punyeter cas de tot el que li 
he dit. Ell ha anat dient la seva sense agafar informa-
ció, sense preocupar-se de si era veritat o era mentida. 
(Pausa.) Bé, m’allargo.

Moltes gràcies.

Albert Batet i Canadell

En tot cas, queda clar que el Grup Serhs no és una em-
presa propietat de la família seva ni del senyor Bagó, 
sinó que és una cooperativa.
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Ramon Bagó Agulló

És una cooperativa que en un moment determinat, 
sense deixar de ser cooperativa..., vam haver de fer 
una SA. Vam haver de fer una SA, perquè les coo-
peratives són d’una manera que tothom hi ha de po-
sar el mateix capital, no? Llavors, ens trobàvem en 
un moment que o despenjàvem una mà de gent, o no 
crei xíem, i llavors vam fer una SA; que la cooperati-
va continua, però l’SA fa que aquell que té possibilitat 
de tenir molts de diners té força accions, i aquell que 
té poques possibilitats en té poques. Però així ho hem 
aguantat tot.

I nosaltres tenim un gran sentiment de país. I fem co-
ses, moltes vegades, que una empresa típicament mer-
cantil no les faria. Els vilars rurals que nosaltres hem 
fet a l’interior de Catalunya –a Cardona, a Arnes i a 
Sant Hilari–, que ens porten pèrdues cada any, són 
una aposta decidida i valenta per fer un reequilibri tu-
rístic al nostre país. I això només ho fan empreses que 
tenen una arrel catalana, com és la nostra.

Albert Batet i Canadell

Queda clar també de la seva explicació que el Grup 
Serhs..., només de l’àmbit sanitari o públic, és un 1 per 
cent. És un 1 per cent de la seva...

Ramon Bagó Agulló

No, un 1 per cent del sanitari, eh?

Albert Batet i Canadell

Del sanitari.

Ramon Bagó Agulló

A mi m’han fet la pregunta de tot, i de tot jo diria que 
és un 3 o un 3 i mig. Però penseu que nosaltres, aquest 
any..., l’any passat vam fer 463 milions, aquest any jo 
penso que arribarem..., si no arribem als 500 milions, 
hi faltarà poc.

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Sàpiga també que als seus dos comparei-
xents, el senyor Raventós i el senyor Francesc José 
María, els han preguntat si els processos de contrac-
tació que s’havien seguit per part del consorci –tant de 
la SA, com dels àmbits on tenien ells responsabilitats 
en aquest sentit– havien seguit la legalitat i la pública 
concurrència, i han manifestat que això era d’aquesta 
manera, i específicament, doncs, en les preguntes que 
els han fet al voltant del Grup Serhs.

També crec que queda constància de la capacitat d’au-
tonomia de gestió que tenen els hospitals i els muni-
cipis consorciats amb el consorci. Que estiguin con-
sorciats amb el consorci no vol dir que no tinguin..., 
tenen autonomia de gestió; com els ajuntaments, que 
estan a la federació o a l’associació, però tenen auto-
nomia de gestió en aquests àmbits.

Vostè creu positiva, amb aquests anys d’experiència, 
l’autonomia dels centres?

Ramon Bagó Agulló

Home, jo penso que sí. Jo penso que sí, perquè jo tinc 
la mania que el que millor pot gestionar és aquell que 
ho té a prop. Llavors, vol dir: el que millor sap les ne-
cessitats del centre, les necessitats del centre envers 
la ciutat on està ubicat, és el mateix centre, no? Per 
això jo crec que els centres han de tenir una gran au-
tonomia.

Albert Batet i Canadell

Actualment s’està fent una llei per part de l’Estat espa-
nyol en la qual es modifica el règim local i que posa en 
perill la capacitat de governança del món municipal, 
dels ajuntaments, en la gestió dels serveis sanitaris i 
socials. Al seu parer, creu que és important la impli-
cació del món local en l’àmbit de la gestió de la sanitat 
pública?

Ramon Bagó Agulló

Jo penso que sí –jo penso que sí. El que passa, que no 
me parli del que fa el Govern de Madrid, perquè lla-
vors aquí no podríem ni sopar ni anar a dormir, eh? 
(Rialles.) Perquè..., perquè, vaja..., en fi, ja sabeu que 
no sóc polític, jo –ja sabeu que no sóc polític.

Albert Batet i Canadell

Escolti’m, una altra pregunta. Diu que...

Ramon Bagó Agulló

El que passa, que tenim tanta paciència tots, som tan 
gamarussos en el fons, que bé, que ho aguantem tot, tu 
–ho aguantem tot.

Albert Batet i Canadell

Escolti’m –també aprofundint en aquest àmbit–, vos-
tè comenta que quan se va constituir el consorci en 
els seus inicis, era l’únic alcalde de Convergència, de 
Convergència...

Ramon Bagó Agulló

Sí.

Albert Batet i Canadell

...i Unió, i els altres alcaldes eren del Partit dels So-
cialistes.

Ramon Bagó Agulló

La majoria, sí.

Albert Batet i Canadell

La majoria, i algun d’Iniciativa.
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Ramon Bagó Agulló

Sí.

Albert Batet i Canadell

Com és que van fer confiança en vostè?

Ramon Bagó Agulló

Home, perquè..., per allò que li deia a ell: perquè jo 
sóc poc de partit. Jo sóc de país, no de partit.

Una cosa: quan va perdre les eleccions en Cornet, 
que era l’alcalde de Manresa, llavors havíem de veu-
re que fèiem, no? I llavors jo..., bé, tots, crèiem que 
la persona ideal era en Manel Mas, de Mataró –per-
què en Manel Mas era socialista i era de Mataró. En 
Manel Mas va dir que no, que havia de ser jo. Lla-
vors, clar, a la gent del partit, home, no li agradava 
gaire que ho fos jo, no? I llavors vam fer un acord 
amb en Manel Mas..., bé, entre tots vam dir: «Escol-
ta, mira, farem una cosa: tu ets president del consor-
ci dos anys, i al cap de dos anys ho serà en Manel 
Mas. I així estarem bé.» Bé, devia ser perquè no ho 
feia tan malament, que quan va acabar el segon any 
em van dir: «No, no, tu continua quatre anys, i en 
Manel Mas ja hi està d’acord i diu que vés tirant tu.» 
Això vol dir que jo, si bé tinc les meves inclinacions 
polítiques..., a mi el que m’interessa és el país, i no  
la política.

Albert Batet i Canadell

Una altra pregunta. Bé, en la seva intervenció jo li he 
d’agrair també l’esforç de memòria, perquè, clar, es-
tem parlant d’aspectes de l’any 93 i dels anys vuitanta, 
i d’això fa molts anys, no? Jo l’any 93 en tenia catorze, 
imagini’s. Però, en tot cas, la seva intervenció crec que 
ha demostrat, doncs, aquest fals intent.

Creu que hi ha una campanya de desprestigi del model 
sanitari català a Catalunya?

Ramon Bagó Agulló

I tant. (Pausa.) I tant, si ho crec. Més ben dit, crec que 
alguns rotatius importants..., el seu únic objectiu és 
destruir el model sanitari català. Aquesta és la meva 
opinió, eh? –que moltes vegades m’equivoco, eh?

Albert Batet i Canadell

Molt bé. Finalment, una última pregunta. Molt sovint, 
a Catalunya, l’empresariat català ha col·laborat amb 
entitats sense ànim de lucre –ja sigui de l’àmbit cultu-
ral, de l’àmbit social, de l’àmbit sanitari. És pròpia de 
la trajectòria de les nacions sense estat i de Catalunya, 
doncs, la voluntat –mitjançant el mecenatge i l’altruis-
me– de participar. Creu que s’haurien d’establir me-
canismes de major..., criteris de major transparència 
per no perjudicar la imatge de les persones que amb 
aquesta voluntat realitzen tasques, doncs, al capda-
vant d’hospitals o d’àmbits on hi pot haver relació amb 
l’Administració pública?

Ramon Bagó Agulló

Home, jo penso que les empreses han de tenir present, 
quan les coses els marxen bé, que tenen l’obligació 
de retornar quelcom a la societat. Nosaltres, des de fa 
deu anys, o dotze, o no sé quants anys, molts anys, 
col·laborem d’una manera molt forta amb la Fundació 
Francesc Ferrer –d’Àsia..., de l’Índia. Nosaltres vam 
construir fa dotze o catorze anys, allà, un hospital per 
a nanos discapacitats. I cada any anem col·laborant en 
això.

Jo penso que les empreses això s’ho haurien de re-
plantejar, no? I els accionistes han de ser conscients 
que quan les coses funcionen bé s’ha de tenir pre-
sent que formem part d’una societat i hem de mirar 
de fer el possible per ajudar-la.

Albert Batet i Canadell

Molt bé, moltes gràcies.

La presidenta

Bé, doncs, si ha acabat el torn del Grup de Conver-
gència i Unió, agrair-li la seva compareixença, senyor 
Bagó, i passaríem a la següent compareixent. Ens aco-
miadem un moment... (David Companyon i Costa de-
mana per parlar. Veus de fons.) Perdoni, però no ho fa-
rem, perquè aquesta comissió estarà plena d’al·lusions. 
Vostès han tingut una intervenció de cinc minuts, han 
pogut administrar-la com han cregut, i per part meva 
creguin-me que he mirat de ser justa amb el reparti-
ment del temps, que el marca el rellotge, i que per al-
tra banda quan hi ha hagut, doncs, un moment d’algú 
que no li funcionava el micròfon, etcètera, he estat cu-
rosa de compensar-ho d’alguna manera. Per tant, en 
aquest sentit, disculpin, però no ho farem.

Compareixença
de Núria Paniello Cuartero, 
expresidenta del Consorci Sanitari 
de Terrassa (tram. 357-00114/10)

I ara, per tant, doncs, donarem pas a la compareixença 
de la senyora Núria Paniello Cuartero, que si vol pujar 
a acompanyar-nos..., i alhora acomiadem el senyor Ba-
gó. Moltes gràcies.

Ramon Bagó Agulló

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les nou del vespre i es reprèn a les 
nou i dos minuts.

La presidenta

Si els sembla, donem la benvinguda, com deia, a la se-
nyora Núria Paniello, que ve a fer també la seva com-
pareixença, referent..., com a responsable en el seu 
moment de..., va ser presidenta del Consorci Sanitari 
de Terrassa i fa la seva compareixença aquí a la Co-
missió d’Investigació sobre la Gestió en l’Àmbit Sani-
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tari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les 
Empreses.

Agrair-li que la compareixença hagi estat en aquest 
sentit, doncs, tan..., disculpar-nos perquè és tan tard, 
però sabem que per a vostè era important poder-ho 
fer avui i no traslladar-ho a un altre dia, i per tant 
hem mirat en aquesta ocasió d’adaptar-nos nosaltres. 
En aquest sentit, sàpiga que vostè té la possibilitat de 
fer una intervenció d’uns quinze minuts, d’acord? Si 
la vol fer, doncs, endavant, i a partir d’aquí els dife-
rents grups parlamentaris podran formular-li pregun-
tes per una estona de cinc minuts –que anirem aturant 
el temps cada vegada que intervinguin. I, per tant, ara 
vostè té la paraula per fer la seva exposició, si ho creu 
oportú.

Núria Paniello Cuartero

Molt bona tarda a tothom. Tinc la possibilitat de fer 
l’exposició de quinze minuts, però jo crec que no serà 
necessari.

Em presento, molt breument. El meu nom, tal com ja 
m’han presentat, Núria Paniello Cuartero; de forma-
ció, d’estudis, sóc llicenciada en ADE per ESADE,  
MBA també per ESADE, i PADE per l’IESE –i al-
tres temes de formació que he anat fent al llarg dels 
anys. Vaig treballar durant quatre anys a Creu Verda, 
al departament de màrqueting; després vaig estar deu 
anys al sector de la distribució, i des de l’any 97 fins 
al darrer..., l’estiu passat, doncs, he estat presidenta al 
Consorci Sanitari de Terrassa.

Vaig rebre la carta amb sorpresa; amb sorpresa pel fet 
que em demanessin que comparegués, però, a més a 
més, més pel tema, no?, perquè em demanaven a veure 
què podia aportar sobre la relació entre el Consorci de 
Salut i Social, el Grup Serhs i el Departament de Sa-
lut. Al Consorci Sanitari de Terrassa no hem treballat 
mai amb el Grup Serhs. Vull dir, que conec el que més 
o menys coneix tothom, perquè, doncs, és una empre-
sa prou coneguda, però no sé fins a quin punt els seré 
massa, massa útil.

Vol dir que us puc explicar moltes més coses, però do-
nada l’hora que és, jo crec que és millor que passem a 
les preguntes, i ja procuraré contestar-les amb tota la 
precisió que calgui.

La presidenta

Molt bé, doncs, fem-ho d’aquesta manera.

En aquest sentit, ara tindria el torn per a la seva inter-
venció, per un temps de cinc minuts, la senyora Al-
ba..., Alba Vergés. Gràcies –i disculpa.

Núria Paniello Cuartero

Perdó, de quin grup?

La presidenta

D’Esquerra Republicana.

Núria Paniello Cuartero

Gràcies.

La presidenta

Comencem –disculpi– de major a menor. Per tant, co-
mença Esquerra Republicana, a menor, fins al darrer, 
que és el grup de la majoria, Convergència i Unió.

Núria Paniello Cuartero

Molt bé.

La presidenta

(Pausa.) A veure, hi ha algun diputat que deu tenir el 
micro encès. (Veus de fons.) Ja està?

Alba Vergés i Bosch

Sí, ja està.

La presidenta

Perfecte.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda o bona nit o no 
ho sé, senyora Núria Paniello. Bé, per part d’Esquerra 
Republicana també intentarem ser bastant breus.

El que li voldríem preguntar, atès que ja ens ha expo-
sat que de la relació entre el Consorci Hospitalari de 
Catalunya i Grup Serhs vostè tampoc no podrà apor-
tar gaire informació, ens agradaria, doncs, fer algunes 
preguntes referents al Consorci Hospitalari de Catalu-
nya, al model que això representa de la sanitat catala-
na, etcètera.

Com a presidenta del Consorci Sanitari de Terrassa, 
quina relació representa que tenia amb el Consorci 
Hospitalari de Catalunya?

La presidenta

Quan vulgui.

Núria Paniello Cuartero

El Consorci Sanitari de Terrassa formava part –des 
de la creació– del Consorci Hospitalari de Catalunya 
–i de Salut i Social, que en diem ara; potser encara us 
aniré dient Consorci Hospitalari de Catalunya, per-
què han sigut molts anys d’anomenar-lo així. Des de 
l’inici.

I llavors, com a membre associat, vull dir, quan jo 
vaig arribar..., com per exemple, a la Unió, en un mo-
ment determinat se’ns va preguntar..., en el seu  
moment vaig decidir que no hi entràvem, perquè està-
vem en un moment de molts problemes econòmics, i 
uns anys després, doncs, hi vàrem entrar; en el cas del 
consorci no es va plantejar aquest dilema, perquè ja en 
formava part des dels seus inicis. I com a membre que 
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formava part de l’associació, representa que he repre-
sentat sempre el Consorci Sanitari de Terrassa dintre 
del consorci en diferents llocs. Vaig estar una tempora-
da, recordo, als seus inicis, que el llavors president, el 
senyor Pep Abelló, ens va proposar a un parell de pre-
sidents que forméssim part del consell rector –que his-
tòricament sempre hi havien estat només càrrecs elec-
tes. I el senyor Joaquim Comella, que era el president 
de Vic, i jo mateixa, vam estar una temporada formant 
part del consell rector del Consorci Hospitalari de Ca-
talunya.

Després hi han hagut anys que hi hem estat, doncs, 
simplement com a membres de la junta. I després, a 
dintre de la SA, doncs, també teníem cadira pròpia 
–per la dimensió de l’hospital i tal, teníem lloc pro-
pi. Sabeu que els petits formaven part del 50 o 51 per 
cent –agrupats– de l’associació, i els membres una mi-
ca més grans, doncs, hi érem en representació directa 
del nostre centre.

Això és una mica la trajectòria.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. Per a un hospital o un conjunt de centres com 
és el Consorci Sanitari de Terrassa, què representa es-
tar adscrit o estar adherit al Consorci Hospitalari de 
Catalunya? És a dir, per a què serveix estar-hi adhe-
rit? Quins serveis els presta el Consorci Hospitalari de 
Catalunya que els puguin beneficiar en la gestió dels 
seus centres?

Núria Paniello Cuartero

Home, jo crec que el Consorci Hospitalari de Cata-
lunya, que va néixer en un moment que..., anava molt 
de la mà del model que es va desenvolupar a Catalu-
nya, perquè a Catalunya, bé, si sabeu una miqueta la 
història, doncs, hi havia el que ja ens venia traspassat 
de les transferències d’Espanya, hi havien els centres 
absolutament privats, hi havia la part pública pública 
–el que després ha anat sent l’ICS que coneixem ac-
tualment–; però va haver-hi la creació de tots els cen-
tres concertats, els centres XHUP, no?, en els quals es 
va procurar que hi hagués no la representació, sinó la 
unanimitat –en la creació d’aquests centres– del De-
partament de Salut –és a dir, de la responsabilitat en 
sanitat que depenia de la Generalitat de Catalunya–  
i també l’aportació o la participació dels diferents 
ajuntaments en els diferents llocs de Catalunya on es 
van desenvolupar.

I aquest model –que el Consorci de Terrassa, però 
molts altres consorcis arreu de Catalunya, doncs, en 
són una mostra– una mica quedava molt ben represen-
tat en el que era el Consorci Hospitalari de Catalunya. 
Em refereixo a la participació de persones electes; és 
a dir, el Consorci Hospitalari de Catalunya ha agru-
pat ajuntaments, diputació, el mateix Departament 
de Salut de la Generalitat i els membres, que al ma-
teix temps som membres que ens hem creat en base 
a acords entre Generalitat –en el cas de Terrassa, per 
exemple– i ajuntament, més Fundació Sant Llàtzer, 
que era una fundació d’àmbit privat que ja existia a 

la ciutat des de feia molt temps o molts anys. Per tant, 
vull dir que una mica era un encaix perfecte, perquè 
era on ens sentíem amb molta comoditat.

Després, aquesta aglutinació del gran nombre de cen-
tres arreu de Catalunya que agrupava el Consorci 
Hospitalari de Catalunya ens ha permès benefi ciar-
nos, doncs, de molt coneixement, de molts fòrums de 
debat, de participació; davant de problemes de canvis, 
etcètera, d’anar de la mà els diferents centres. Ens ha 
permès, bé, en polítiques de temes laborals –discus-
sions quan hi han hagut canvis en temes de convenis, 
etcètera, amb tota la part de recursos humans–, en te-
mes de compres, en diferents coses..., o l’acompanya-
ment que ens han fet amb els temes dels concursos, 
per exemple. Molts altres. Després, ja han estat els 
centres directament gestionats pel Consorci Hospita-
lari de Catalunya.

En el cas nostre, quan jo vaig arribar, en un moment 
determinat que ens vam quedar sense gerent se’m va 
oferir, i jo crec que era molt bona opció per als centres 
de més nova creació. És a dir, perquè permetia tenir 
una estructura de personal molt més..., no de perso-
nal –perdó–, d’equip directiu, molt més reduïda. És a 
dir, a part d’aportar-te la persona que directament os-
tentava la gerència..., però a més a més hi havia tot un 
seguit, doncs, de persones en el tema de..., el depar-
tament de l’àrea d’informàtica, de compres, d’admi-
nistració, etcètera. En el cas del Consorci Sanitari de 
Terrassa, aquesta estructura ja la teníem, a més a més 
amb persones de molts anys en alguns casos, perquè 
ja venien de la mateixa Fundació Sant Llàtzer, i lla-
vors vam creure que no ens calia perquè ens era més 
car que el model de simplement un gerent. Però vull 
dir que en molts altres centres he vist aquest funciona-
ment, i crec que ha estat una molt bona opció.

Alba Vergés i Bosch

En el seu cas, doncs, vostè va ser presidenta del Con-
sorci Sanitari de Terrassa per via pròpia, sense haver 
passat pel Consorci Hospitalari de Catalunya.

Núria Paniello Cuartero

Exactament.

Alba Vergés i Bosch

Més aviat al revés: va aterrar a dins del Consorci Hos-
pitalari de Catalunya pel fet de ser presidenta del Con-
sorci Sanitari de Terrassa.

Núria Paniello Cuartero

Exactament. Vaig ser presidenta per acord entre el 
conseller Rius i l’alcalde de Terrassa.

Alba Vergés i Bosch

D’acord.
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Núria Paniello Cuartero

Ells dos van ser els qui ho van fer.

Alba Vergés i Bosch

En canvi, a nivell gerències –el que hem anat veient i 
han explicat els diferents compareixents, i pel mateix 
motiu que vostè acaba de dir–, sí que es veu que el 
Consorci Hospitalari de Catalunya sí que posava per-
sones a diferents hospitals, segons ens diuen, com a 
professionalització del que són equips directius i ge-
rències. En el seu cas van considerar que no era neces-
sari, i es van espavilar i van trobar un altre gerent. Ho 
he entès bé?

Núria Paniello Cuartero

Sí, sí, va ser així. Però, per exemple, al cap d’uns anys, 
jo recordo –crec que era als inicis del 2000, aproxi-
madament–..., vam tenir una nota de la Intervenció 
que no estàvem fent bé el tema dels concursos; hi ha-
vien alguns temes en el tema de concursos que se’ns 
deia que havíem de modificar i tal, i ens vam dirigir al 
Consorci Hospitalari de Catalunya perquè ens asses-
sorés en tot. Vull dir, que hi havia una sèrie de serveis 
que es podien utilitzar de manera continuada i perma-
nent, o que podies puntualment..., que t’hi podies di-
rigir, diguéssim, i que tenies la facilitat de l’expertesa 
que agrupaven.

Alba Vergés i Bosch

I sota el seu punt de vista, quines garanties dóna el 
Consorci Hospitalari de Catalunya d’una gestió trans-
parent, ajustada a la legalitat en les contractacions, per 
exemple, que duen a terme els seus membres? Vostè 
troba garantia total al fet d’estar adherit al Consorci 
Hospitalari de Catalunya i beneficiar-se dels serveis 
que donen?

Núria Paniello Cuartero

Home, de fet, era tanta garantia, que ens semblava 
que era qui més ens podia ensenyar en aquelles co-
ses que no estàvem fent prou bé de rectificar-les, per-
què...

Alba Vergés i Bosch

I creu que el mateix Consorci Hospitalari de Catalu-
nya supervisa suficientment la seva feina dins el Con-
sorci Sanitari de Terrassa, per exemple?

Núria Paniello Cuartero

Home, a veure, els òrgans de govern del Consorci 
Hospitalari de Catalunya, fins al que jo he conegut 
–que tampoc és de tanta profunditat com si hagués 
estat, doncs, en aquella casa en comptes de a Terras-
sa–..., però, a veure, el formaven persones represen-
tants d’hospitals –majoritàriament públics– que a la 
seva vegada eren persones que depenien, com repetei-
xo, o bé de Generalitat o d’ajuntaments, d’acord? Par-

lem de persones..., en el meu cas, per exemple. Però en  
formaven part càrrecs electes directament; és a dir,  
en molts casos jo he conegut alcaldes, regidors de di-
ferents ajuntaments de l’àmbit de tot Catalunya, que 
han format part dels òrgans de govern del Consor-
ci Hospitalari de Catalunya. A part, no ens oblidem, 
doncs, que té les seves auditories, etcètera. Però, vull 
dir, que quant a garantia de transparència, doncs, tota 
la que podem exigir als nostres mateixos centres, però 
crec que encara més; crec que encara més pel que dic, 
eh?, perquè hi han estat les diferents administracions 
de manera permanent.

Alba Vergés i Bosch

En algun cas hi havia alguna política de limitació de 
salaris d’equips directius o alguna cosa per l’estil? Hi 
havien consells per a aquest...?

Núria Paniello Cuartero

No. Sé que es va fer un esforç, em sembla recordar..., 
bé, quan va començar a haver-hi crisi general, sé que 
es va parlar en algun cas d’unes reduccions de la mas-
sa salarial, unes certes reduccions. Diria que era cap 
a l’any 2010, aproximadament, però no em feu massa 
cas, perquè parlo de memòria. Però, en tot cas, no en-
tràvem..., a nivell de les reunions a les quals jo he as-
sistit, no hem entrat mai a parlar amb deteniment de 
sous persones per persones.

Alba Vergés i Bosch

S’està parlant últimament bastant d’una possible fu-
sió entre la Unió Catalana d’Hospitals i el Consorci de 
Salut i Social de Catalunya –que és ara–, com a patro-
nals del sector concertat que són. Des del seu punt de 
vista, vostè creu que això seria beneficiós per al model 
sanitari català?

Núria Paniello Cuartero

Per mi són..., a veure, al llarg dels anys el que he vist 
moltes vegades és que s’han duplicat temes. És a dir, 
que hi han vegades que s’han creat fòrums de debat 
sobre el mateix tema a les dues patronals –si els volem 
dir «patronals»–; o en el tema de patronal purament, 
s’ha duplicat.

Hi han alguns temes que sí, però, per una altra ban-
da, jo crec que el model d’on provenen un i l’altre són 
diferents –són diferents–, el mateix perfil dels asso-
ciats no és el mateix. Vull dir, tota la sanitat pública 
a Catalunya està representada dins el Consorci Sa-
nitari de Terrassa, no és el mateix cas amb la Unió. 
Suposo que tindria aspectes beneficiosos i alguns de-
savantatges, però tampoc m’atreviria a definir-me en 
una...

Alba Vergés i Bosch

Però la majoria d’hospitals estan adherits a les dues, no?
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Núria Paniello Cuartero

Sí, però també hi ha molts centres privats a la Unió 
Catalana d’Hospitals que no estan a dintre del Consor-
ci Hospitalari de Catalunya.

Alba Vergés i Bosch

Vostè ha treballat mai o ha tingut algun càrrec en al-
gun sector totalment dependent de la Generalitat? Per 
exemple, a l’Institut Català de la Salut.

Núria Paniello Cuartero

Totalment dependent de la Generalitat, no.

Alba Vergés i Bosch

A l’Institut Català de la Salut...

Núria Paniello Cuartero

No.

Alba Vergés i Bosch

...ha tingut mai algun càrrec o...?

Núria Paniello Cuartero

No, no, no. No he treballat a l’Institut Català de la 
Salut.

Alba Vergés i Bosch

Vostè creu que..., com considera que es gestiona més 
eficientment: des d’un punt de vista..., directament 
com a l’ICS, o a través de la forma de gestionar que 
es portava des del..., bé, que es porta des del Consor-
ci Hospitalari de Catalunya i les seves entitats adhe-
rides?

Núria Paniello Cuartero

Jo prefereixo més el model..., pel que he anat veient 
amb els anys, a mi m’agrada més el model, per exem-
ple, com el nostre. És a dir, centres públics, però amb 
una certa autonomia de gestió. Dic «una certa autono-
mia de gestió» perquè al costat, doncs, d’altres cen-
tres privats, tenim moltes més limitacions, però en 
tot cas jo crec que ens dóna una certa agilitat que a 
mi m’agrada més, que està garantida absolutament 
la part..., els beneficis del que representa una entitat 
pública –i més en el tema del qual parlem, que és la 
sanitat–, des del punt de vista que, ja dic, en els seus 
òrgans de govern –parlo del Consorci Sanitari de Ter-
rassa, eh?– tenim Generalitat i tenim l’Ajuntament de 
Terrassa; per tant, queda absolutament garantida la 
visió pública de l’organització i l’encaix com a centre 
públic, però al mateix temps tenim una certa autono-
mia de gestió.

Alba Vergés i Bosch

I no creu que aquesta autonomia de gestió moltes ve-
gades s’està traduint en una falta de control i transpa-
rència en aquesta gestió?

Núria Paniello Cuartero

Bé, això és el que se sent quan veiem i llegim el que 
s’ha anat publicant darrerament, però a mi m’agradarà 
veure en què queda al final, perquè realment control 
de gestió el tenim tot, absolutament tot. Nosaltres pas-
sem intervencions..., ai, perdó, auditories, estem audi-
tats com una empresa privada –estem auditats–; tenim 
els interventors; pels volums, Sindicatura de Comptes; 
a part que, ho torno a repetir, els òrgans de govern es-
tan formats per persones representants de Generalitat i 
representants d’ajuntaments. Per tant, entenc jo que és 
molt difícil que no hi hagi transparència. En absolut.

Una altra cosa és en quins moments s’ha de retre 
compte de les coses, o quan a vegades ens queixem 
una mica..., és la paperassa, el dallò que s’ha de fer per 
a cada una de les coses, que dóna poca agilitat. Però la 
transparència, jo crec que un centre públic l’ha de do-
nar absolutament tota, i crec que la donem.

Alba Vergés i Bosch

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micrò-
fon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els 
primers mots. Veus de fons.) Ara, ja està. Perdó, eh? 
M’he destrempat, un segon. (Pausa.) Sí. Quantes ve-
gades es reuneix, per exemple, el consell rector del 
Consorci Sanitari de Terrassa l’any? (Veus de fons.) Sí.

Núria Paniello Cuartero

En teoria, un cop cada mes. Aquesta és la teoria, la 
realitat és que el mes d’agost no es reuneix. I jo el que 
tenia costum de fer, perquè l’experiència era que el 
mes de desembre era molt complicat..., llavors endar-
reria el de novembre, i acostumava abans del pont a  
fer el de novembre-desembre. Això és el que fèiem  
a Terrassa.

Alba Vergés i Bosch

D’acord, una vegada al mes.

Núria Paniello Cuartero

Sí, el que passa és que el consell rector està format, en 
el cas de Terrassa, per deu persones: sis Generalitat, i 
quatre entre Ajuntament de Terrassa i Fundació Sant 
Llàtzer –que la Fundació Sant Llàtzer, a la seva vega-
da, és dependent de l’ajuntament totalment: el presi-
dent de la fundació és l’alcalde, etcètera. I el que sí que 
teníem era un nombre de persones –per exemple, en el 
cas de Terrassa, l’Isaac Albert, els anys que hi ha estat, 
és la persona amb la qual més intensament hem treba-
llat; i per part de la Generalitat, doncs, per exemple, 
en els darrers anys teníem la Carme Esteve; teníem  
el Manel Pérez com a representant de l’Ajuntament de 
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Terrassa–, un grup de tres, quatre persones, amb les 
quals hi havia un contacte setmanal, pràcticament.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. És que ens trobem amb altres consorcis, per 
exemple, de la sanitat catalana, que el seu consell rec-
tor es reuneix, doncs, això, tres, quatre vegades l’any. 
I llavors, clar, es fa difícil veure que estan al corrent 
de tot i que no ho deixen a les mans d’un equip ges-
tor, que al final no és el que té la màxima responsa-
bilitat, perquè no és el que té la signatura i el govern 
–que pertanyen al consell rector. Entenc que un cop el 
mes encara es pot considerar força sovint, i que, per 
tant, mentre vostè va ser presidenta sí que estava al 
cas d’absolutament totes les gestions que es feien per 
part de l’equip gestor, que és el que realment porta el 
dia a dia.

Núria Paniello Cuartero

A veure, l’«absolutament»..., quan tu tens un equip 
gestor en el qual delegues, el que procures és estar-hi 
de manera continuada sense trepitjar. És a dir, jo he 
procurat sempre respectar l’espai del gerent i no fi-
car-me més avall de..., en decisions saltant-me el ge-
rent. Però jo he despatxat i he estat en el Consorci Sa-
nitari de Terrassa. Però el meu cas potser tampoc és 
igual que el d’altres presidents. Vull dir, que això no 
es pot dir...

Alba Vergés i Bosch

Una pregunta i plego.

La presidenta

Sí, no, no. Simplement per informar-la que té menys 
d’un minut, senyora Vergés.

Alba Vergés i Bosch

Només una pregunta i acabo. En el cas de gerents o di-
ferents gerents que vostè hagi pogut veure, qui propo-
sa aquesta persona i com es tria, es vota?

Núria Paniello Cuartero

En el cas meu, quan jo vaig arribar hi havia un ge-
rent. Al cap d’un any i escaig ja em van comunicar 
que aquell gerent el traurien, però de facto..., tot i que 
li van comunicar que el traurien, no va ser cessat de 
facto fins al cap d’un parell d’anys, amb la qual cosa 
vaig estar en un transcurs de bastant de temps que no 
hi havia un gerent o un canvi de gerent. Però jo vaig 
poder demanar quin gerent volia, i de fet vaig estar 
bastant de temps sense gerent perquè anava insistint 
que volia el doctor Enric Agustí. En aquells moments 
estaven pensant –parlo de l’any 99– que fos la persona 
que passés a gestionar Manresa –en aquell moment hi 
havia una situació amb la fusió dels hospitals comple-
xa a Manresa–, i vaig haver d’estar esperant si definiti-
vament anava cap a Manresa o no.

La meva experiència: a mi m’han demanat opinió i jo 
he pogut triar quant al gerent que he volgut. També la 
meva experiència és que no han respectat gaire la me-
va opinió per treure-me’ls; és a dir, quan el doctor Xa-
vier Pomés va ser conseller, doncs, va tardar molt pocs 
mesos a deixar-me sense gerent altra vegada. Feia un 
any i set o vuit mesos que tenia el doctor Enric Agus-
tí de gerent, i se me’l van emportar d’un dia per l’altre 
cap al servei. I en el cas del doctor Vallribera, que va 
tardar un temps també a venir, hi han hagut diverses 
vegades que hi ha hagut l’intent que se n’anés, però fi-
nalment no dallò. Vull dir, que la meva experiència és 
que a mi se m’ha consultat i se m’ha respectat l’opinió, 
en la mesura del possible, quant a la incorporació, pe-
rò no m’han consultat massa quan els han necessitat 
en alguna altra àrea.

Alba Vergés i Bosch

És a dir –només una cosa, doncs–, la conselleria inter-
venia directament en les gerències d’aquest hospital, 
del Consorci Sanitari de Terrassa?

Núria Paniello Cuartero

«Intervenia», no. Bé, un cop el gerent..., un cop no hi 
és, qui nomena el gerent és el consell, no és la conse-
lleria, eh?

Alba Vergés i Bosch

No, com que deies això del Xavier Pomés, que el se-
nyor Xavier Pomés...

Núria Paniello Cuartero

Bé, perquè, a veure, era una persona que portava tota 
la vida en el sector de salut i van considerar que se’l 
podia promocionar passant-lo a un càrrec del Servei 
Català de la Salut. Evidentment, ell el va acceptar. Si 
no l’hagués acceptat..., però li van fer la proposta i el 
va acceptar, vull dir...

Alba Vergés i Bosch

D’acord, és un tema que..., se’l va emportar, doncs.

Núria Paniello Cuartero

Sí. Bé, li van oferir una feina en el Servei Català de la 
Salut.

Alba Vergés i Bosch

Molt bé. «Merci», gràcies.

Núria Paniello Cuartero

A vostè.

La presidenta

Gràcies. Ara és el torn, doncs, del Grup Socialista, i 
per tant el senyor Terrades té també la paraula per un 
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temps de cinc minuts. Quan vulgui, senyor Terrades. 
Endavant.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, presidenta. Agrair-li a la senyora Núria Pani-
ello la seva assistència en aquesta comissió d’investi-
gació per donar-nos les seves opinions a les preguntes 
dels diversos grups parlamentaris.

A nosaltres ens agradaria saber quines funcions exer-
cia en l’òrgan rector del Consorci Sanitari de Terrassa; 
més enllà de la presidència, si exercia funcions execu-
tives, eh?

Núria Paniello Cuartero

A veure, jo vaig entrar-hi l’estiu del 97, i fins a finals 
del 98 o 99 –començaments del 99– jo em limitava 
a anar-hi un cop a la setmana a l’hora de dinar, per-
què és el que em permetia l’altra feina que estava fent. 
A l’hora de dinar, dinava amb el gerent, ell m’explica-
va el que m’havia d’explicar, i un cop el mes a la tar-
da fèiem el consell de govern. Aquesta..., era el que jo 
feia, exceptuant els temes de representació –però fo-
ra d’horaris laborals– en actes de Terrassa, Barcelona, 
l’ajuntament, etcètera; però temes ja purament de re-
presentació.

Com he dit abans, vaig estar en una situació en la qual 
a la persona que estava fent de gerent se li diu ja, doncs, 
que marxarà. Ell comença a buscar-se feina, però no 
se’n va efectivament, diguéssim, del tot, i per tant no és  
possible el procés de la substitució. I també canvien les 
meves circumstàncies laborals i es dóna el fet que es-
tic durant, doncs..., finals del 99 i bona part de l’any 
2000, en què jo estic implicant-m’hi molt més de for-
ma més executiva. Més que res, el Servei Català de la  
Salut comença a despatxar directament amb mi. En 
aquell moment estàvem passant una situació econòmi-
ca molt dolenta –en aquests moments és molt dolenta, 
però és més general; en aquell moment era molt dolen-
ta a Terrassa i no tan dolenta a la resta del sector. I, bé, 
en el moment en què ja sembla que queda clar, doncs, 
que s’incorporarà el doctor Enric Agustí a uns mesos 
vista i tal, jo comunico que jo plegaré i que deixaré la 
presidència, i que agraeixo molt el tema, però que me 
n’aniré. I llavors és quan m’arriba la proposta per part 
del conseller Rius i l’alcalde de Terrassa que continuï.

A l’hospital en aquells moments estàvem perdent un 
500 milions de pessetes cada any. Havíem començat a 
redreçar-ho una miqueta. Ells veuen que hi ha un can-
vi important, que es comença a implicar més el centre 
també a dins de la ciutat, i llavors és quan em dema-
nem que em quedi amb tasques més com de presidenta 
executiva, i remunerat. Ho accepto. Això de facto co-
mença l’any 2001. No recordo quin any hi ha el can-
vi de conseller pel conseller Pomés, però al conseller 
Pomés quan arriba se li explica i diu que vol que con-
tinuï –parla amb l’alcalde i diu que vol que continuï. 
Després es produeix el canvi d’alcalde a la ciutat: l’al-
calde Royes marxa i entra l’alcalde Navarro, Pere Na-
varro; ell diu que li sembla bé la situació i que vol que 
continuï així. I el sorprenent és quan arriba la conse-

llera Geli, però, bé, veu una mica l’evolució del centre 
i em demana que continuï també, i a més a més co-
mencem a treballar en un pla d’expansió important per 
al centre i de renovació, bé, d’ampliació, etcètera; en 
aquell moment el Taulí a Sabadell estava molt col·lapsat 
i se’ns demana a nosaltres –teníem espai–..., que po-
guéssim adequar una sèrie d’espais. Bé, tot això fa un 
pla d’equipaments molt important i de desplegament 
de serveis molt important en els propers quatre o cinc 
anys a l’Hospital de Terrassa. I quan marxa la conse-
llera Geli i arriba el conseller Boi Ruiz, doncs, em diu 
que continuï. I, vull dir, així és com ha anat el tema.

Jordi Terrades i Santacreu

Per tant, entenc que en funció de la seva presidència 
executiva vostè té un salari, i, per tant, desenvolupa la 
seva tasca professional ja full time en el Consorci Sa-
nitari de Terrassa.

Núria Paniello Cuartero

Els primers anys no és full time –no és full time. Jo 
he dit que entenc que jo no puc substituir un gerent: 
jo no sóc metge. A més a més, desconeixia el sector 
de la sanitat. Hi han altres persones que hi portaven 
tota la vida, jo ja us he comentat una mica de quins 
sectors venia, desconeixia el sector de la sanitat. En-
tenc de gestió, però entenc que un gerent..., la meva 
opinió és que ha de ser metge, i més en el moment en 
què estàvem en aquell moment.

L’Hospital de Terrassa, si el coneixeu una mica, és una 
situació una mica complicada. És un hospital que en 
un moment determinat s’havia planificat –parlo d’èpo-
ques molt remotes– que..., allò havia de ser un centre 
per donar assistència a Terrassa i Sabadell. En un mo-
ment determinat, l’Ajuntament de Sabadell tira enda-
vant que vol fer un desplegament d’un centre públic a 
Sabadell, i l’Ajuntament de Terrassa diu: «Doncs, nos-
altres també.» I es pensa en un futur hospital on es 
traslladarà la Fundació Sant Llàtzer, que era en el cen-
tre de Terrassa i que era un centre, un hospital, molt 
petit. Però a Terrassa existeix la Mútua de Terrassa, 
que és un centre privat però amb un concert impor-
tant, i que estava donant atenció a la ciutat..., durant 
molts anys. I, per tant, doncs, què es troba l’Hospital 
de Terrassa? Neix que en línia recta de quilòmetres es-
tem entremig de dos grans centres: un és el Taulí de 
Sabadell, l’altre és l’Hospital de Terrassa, i, a més a 
més, tenim el General de Catalunya a molt poca dis-
tància; amb la qual cosa, una mica la situació és: «Bé, 
ja s’ha creat, ja hi ha un centre públic», però una mica 
estava allà al mig i ningú tenia massa clar si era neces-
sari o no era necessari.

El fet que..., mai hi ha hagut un sol gerent a l’Hospital 
de Terrassa que hagi estat de la ciutat de Terrassa. Lla-
vors, vull dir que el que crec que vaig aportar en un 
moment determinat va ser una continuïtat a un projec-
te, una implicació per les entitats de la ciutat i el ma-
teix ajuntament en el projecte. I això és el que ens ha 
permès –treballar aquesta sintonia, aquesta bona sin-
tonia amb l’Ajuntament de Terrassa–, doncs, treballar 
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i desenvolupar els projectes que s’han anat desenvolu-
pant al llarg dels anys.

Jordi Terrades i Santacreu

Si no ho he entès malament, vostè ens ha dit que en 
l’òrgan rector són majoritaris els representants del De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Núria Paniello Cuartero

60 per cent.

Jordi Terrades i Santacreu

Vostè, quan va entrar o la van cridar per ser la presi-
denta, va accedir-hi en funció de la representativitat 
d’algun partit polític, o va entrar en el consorci per la 
seva trajectòria professional?

Núria Paniello Cuartero

Jo crec que em coneixien. És probable que el fet de ser 
dona hi influís –o me’n fa a mi la sensació una mica–; 
és possible, però no ho sé –no m’ho han explicat mai. 
Però, en tot cas, em coneixien a Terrassa més per la 
meva trajectòria en l’àmbit de l’empresa.

L’empresa en què estava era la segona empresa més 
gran de Terrassa després de CIRSA, i CIRSA saben 
que és molt gran, però que no té moltes persones ubi-
cades a dintre de la ciutat. A dintre de la ciutat, era 
l’empresa més important en aquell moment. I, bé, jo 
crec que se’m coneixia. Era present en diferents enti-
tats de la ciutat, i crec –sempre ho he pensat– que va 
ser més per això. I ho torno a repetir, sempre la presi-
dència del Consorci Sanitari de Terrassa ha estat con-
sensuada entre el conseller de Salut i l’alcalde de Ter-
rassa, i jo crec que, bé, si el nomenament meu depenia 
del conseller Rius, el cert és perquè..., penso que se li 
va proposar per part del Manel Royes.

No he tingut mai cap mena d’afiliació a cap partit po-
lític. No la tenia abans, i crec que hauria estat impen-
sable, amb el càrrec que he estat ocupant aquests anys, 
de fer-ho.

Jordi Terrades i Santacreu

En aquesta comissió, més enllà d’intentar esbrinar 
coses que han sortit en els mitjans de comunicació..., 
des del nostre punt de vista també ha de servir, doncs, 
perquè les conclusions d’aquesta comissió, que s’hau-
ran de debatre en el Ple del Parlament i que s’hauran 
d’aprovar..., puguem fer algunes propostes per tal de 
millorar el model, per tal de millorar els controls, per 
tal que aquest millorament dels controls i de la trans-
parència en el sector faci guanyar també confiança 
en uns moments econòmics, socials i polítics convul-
sos –que és bo que des de la política s’introdueixin 
aquests mecanismes, no?, de tranquil·litat.

I, per tant, des d’aquest punt de vista jo li voldria de-
manar, com a última intervenció que farà aquest grup 
parlamentari en la seva compareixença, quina és la se-

va valoració personal de la situació actual del sistema 
de salut de Catalunya, i quins mecanismes de millora-
ment vostè creu que hi podríem introduir.

Núria Paniello Cuartero

Aquesta pregunta a aquestes hores és una mica... 
(L’oradora riu.) A veure, jo penso que tots plegats es-
tem perdent el temps miserablement, i disculpi que els 
ho digui d’aquesta manera.

El sistema que tenim en el nostre país és fantàstic. Era 
fantàstic, ara ja no ho és tant, però era fantàstic. Era un  
model exemple a seguir, però ja no només perquè el 
seguissin o no el seguissin, sinó que realment donà-
vem unes garanties a la població d’universalitat, en 
tracte, absolutament en tot. Però està clar, i a més a 
més se sap de fa molts anys, que tenim un proble-
ma de finançament, i mentre ens han permès anar-
nos endeutant i anar creixent en els endeutaments, 
doncs, això ens ho vam anar saltant una mica o ho 
vam anar esquivant, i quan s’ha posat fre a la possi-
bilitat d’anar creixent en el deute, doncs, ens hem tro-
bat en la situació en què ens estem trobant.

Jo penso que hi ha una part d’irresponsabilitat per 
part de –disculpin que ho digui aquí, eh?–..., però 
dels mateixos polítics, perquè fa molt de temps –molt 
de temps– que tots plegats hauríem d’estar pensant i  
dient: «Per no canviar aquest model, per continuar te-
nint aquest model, què podem canviar per poder-lo 
mantenir?» I això no s’està fent, i això ens acabarà 
portant al fet que els centres com l’Hospital de Ter-
rassa i no sé quants més acabaran en mans –bé, com 
jo ho veig, eh?–..., si no hi posem remei, acabarem 
en mans dels Capio o dels models de Madrid i de les 
constructores que els..., no sé quin model, cap a on 
tirarem, però això no és sostenible. I jo crec que a ve-
gades val més arremangar-se i començar a dir: «Bé, 
doncs, què dallò?»

A mi, personalment..., crec que és molt més impor-
tant que garantim l’assistència de tothom –de tot-
hom–, i que no comencem a cridar i esverar-nos quan 
plantegem, doncs, que hi ha maneres d’aconseguir in-
gressos que vagin a parar a la sanitat pública. I bus-
car-les, aquestes maneres, eh? Jo, personalment..., em 
preocuparia molt tenir un procés clínic que me l’ha-
gués de sufragar jo mateixa, això em preocuparia 
molt, però a mi si em diuen que quan estic ingressada 
en un hospital m’haig de pagar el dinar o el sopar, o si 
es queda a dormir un acompanyant, en el meu cas jo 
puc pagar-ho, i això a mi em sembla que no és trencar 
el model. I avui dia, prement dues tecles sabem exac-
tament cada una de les persones que viuen al nostre 
país què pot pagar i què no pot pagar, o quins ingres-
sos tenen.

I, per tant, no se n’ha de fer un mal ús. És a dir, la per-
sona que no ho pot pagar, que no ho pagui, però con-
tinuem garantint. Perquè és que si no, ens trobem amb 
la vergonya que d’aquí a quatre dies haurem de plante-
jar-nos si les persones que no tenen papers les podem 
atendre o no, perquè ens hem quedat tan tranquils  
dient que aquí les atendrem. I quants dies les podrem 
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atendre? (Pausa.) Quants dies les podrem atendre, es-
tant la situació a Catalunya com està?

I jo crec que no ens estem ficant en el que ens hem de 
ficar de veritat. Es necessita més finançament; i el vo-
lem i el necessitem per mantenir aquest model, perquè 
si no ens el canviaran, i ens el canviaran sense dema-
nar-nos-en l’opinió –a ningú. I ens hi trobarem. I tots 
plegats jo crec que no estem assumint la responsabili-
tat que ens tocaria.

La presidenta

Molt bé. Doncs, passaríem a l’altre grup parlamenta-
ri, i és en aquest sentit que li toca al senyor Roca, per 
un torn de cinc minuts, si així ho desitja..., per fer les 
preguntes a la senyora Núria Paniello. Endavant, quan 
vulgui.

Jordi Roca Mas

Gràcies, presidenta. Gràcies, senyora Paniello, sobre-
tot per l’esforç de l’hora. Com que vostè tampoc no 
quadrava molt amb el paquet d’avui, que era molt en-
focat una mica en el Grup Serhs, però m’ha agradat 
molt la seva intervenció i m’agradaria que..., perquè, a 
més..., per la seva formació i pel seu origen. Crec que 
de vegades no ser part d’un sistema ajuda a compren-
dre’l millor, perquè et dóna més barrets.

No sé si és conscient que la Generalitat de Catalunya, 
el Parlament de Catalunya, aprova plans a dojo de tots 
els sectors –globals, més locals, més sectorials, plans 
parcials–, però a la vegada s’aposta per l’autonomia de 
gestió. Creu vostè que..., s’ha trobat vostè sovint con-
flictes entre els plans que li vénen des del departament 
o des de la Generalitat, i l’autonomia pròpia de la ges-
tió del consorci?

Núria Paniello Cuartero

No. Conflicte..., a veure, és que no sé si he entès la pre-
gunta, eh?

Jordi Roca Mas

Moltes vegades els plans es solapen o moltes vegades 
es contradiuen, perquè hi ha un pla que té uns criteris, 
i un pla parcial que en té uns altres. Moltes vegades 
en la gestió, doncs, et trobes que la teva autonomia et 
diria més fer una tercera cosa, perquè l’escenari és es-
pecial i no està contemplat pel pla. Si és quelcom ha-
bitual, o no es...

Núria Paniello Cuartero

Home, en moments de tensions econòmiques, doncs, 
això es produeix més. Personalment, jo sóc més..., de-
fenso..., fa uns anys al Consorci Sanitari de Terrassa 
no s’utilitzaven les instal·lacions a les tardes –parlo 
de tretze anys enrere– perquè no hi havien ni diners, 
ni mitjans, ni s’havien adequat, etcètera. Fem un pla 
d’inversions important entre l’any 2004 i l’any 2010 en 
el qual ampliem la capacitat productiva –i disculpeu 
que faci servir aquesta paraula, però...–, la capacitat 

de treball s’amplia de manera considerable, i s’ocu-
pen –i s’ocupen. Però després ens vénen les retallades. 
Penseu que a Terrassa, doncs, estàvem l’any 2009 al 
voltant dels 150 milions d’euros, i ara suposo que..., no 
sé aquest darrer any com acabarà, però suposo que es-
tem en 130 i escaig i no sé si..., vull dir, que hi ha ha-
gut retallades de manera..., molt considerables. I, per 
tant, hi ha capacitat disponible.

A mi em sembla que perquè continuem engreixant 
les butxaques de la privada, eh?, seria molt millor que 
aquesta capacitat productiva..., vinguessin les perso-
nes que es paguen mútues, etcètera, els la poséssim a 
disposició –aquells dispositius que tenim sense funci-
onar a les tardes–, i que el benefici d’això es quedés a 
la pública, per exemple. I això és una cosa que els cen-
tres públics no sé si acabaran fent o no acabaran fent; 
mentre jo he estat allà, no ho hem pogut fer. I ho dic 
una mica com a exemple que sí que es poden donar 
aquestes contradiccions.

En tot cas, pel tema controls, no. En els darrers anys 
sí que per part de la Intervenció, etcètera, ens han anat 
collant molt, però no ha estat perquè ens generi con-
tradiccions. Si alguna vegada ens queixem és més per 
la burocràcia que representa, i que a vegades has de te-
nir dues persones allà simplement per despatxar amb 
els interventors, donar-los la informació, omplir la pa-
perassa, etcètera, que no perquè hi hagi contradicció. 
Repeteixo que per mi la transparència és fonamental.

Jordi Roca Mas

Reben directrius de transparència –ara que ho men-
cionava– del consorci? Per exemple, el que es fa molt a 
l’empresa privada: benchmarking entre diferents hos-
pitals, entre diferents consorcis. Hi ha comparatives? 
Es treballa en xarxa, com a mínim...

Núria Paniello Cuartero

Sí.

Jordi Roca Mas

...des del punt de vista informatiu?

Núria Paniello Cuartero

Hi han comparatives. Sempre hem..., el tema de la 
central de balanços i això sempre ha estat una cosa..., 
no sé si en aquests moments –perquè jo des de l’estiu 
passat, doncs, que ja no hi estic, no sé si ara està fun-
cionant molt millor–, però dintre de tot sí que hi ha 
comparatives. Des d’aquest punt de vista, al Consorci 
Hospitalari de Catalunya era un punt importantíssim 
poder comparar experiències, dades concretes, gene-
rar fòrums de debat en àrees concretes de dintre de la 
gestió, etcètera, no? Hi són –hi són.

Sempre –ho torno a dir–, al llarg de molts anys, he 
sentit a parlar per part de les diferents conselleries i 
els diferents responsables de departaments, etcètera, 
que el tema de la central de balanços s’havia de per-
feccionar i tal. Sí, en certes coses, per exemple, jo crec 
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que podem millorar. Hi ha hagut uns anys que, per 
exemple, cada un dels centres hem fet una mica les 
inversions en tema de noves tecnologies cadascú pel 
nostre compte, amb bastanta llibertat de decisió, i això 
té la seva part bona i la seva part dolenta. Moltes vega-
des són temes en els quals no entenen prou ni els ma-
teixos gerents, i acaba estant la decisió en mans d’una 
persona molt tècnica, que pot ser la millor decisió per 
a la visió que necessita l’empresa o no ser-ho, però, 
en tot cas, genera problemes quan es volen contrastar 
dades entre diferents centres, d’acord? Doncs, jo crec 
que en el futur aquest tema..., però, bé, en els darrers 
anys també haig de dir que s’hi ha anat avançant bas-
tant, eh? –a unificar criteris.

Jordi Roca Mas

Molt bé, gràcies. Recorda amb especial tensió o con-
flicte la implantació o les reformes de la Llei de fun-
dacions i la Llei de contractes del sector públic?

Núria Paniello Cuartero

No. No, ja dic, en el tema de contractes el que recor-
do és que vam tenir per part de la Intervenció un avís 
–però parlo de, no ho sé, potser l’any 2002 o 2003– 
que en no sé quins imports no estàvem fent-ho cor-
rectament i tal. Vaig dir: «Rectifiquem-ho, perquè no 
vull que l’any que ve ens ho tornin a dir.» Vam recti-
ficar-ho, i la forma amb què vam rectificar-ho va ser 
primer treballant amb el Consorci Hospitalari de Ca-
talunya, i posteriorment els vam fitxar la persona que 
ens va ajudar, que era el Josep Maria Marín –i encara 
està en el Consorci Sanitari de Terrassa. El vam fitxar 
nosaltres i va passar a ser..., a part de concursos, por-
tava temes de gestió de compres, etcètera. Però vull 
dir que..., no. Jo entenc que a centres com nosaltres 
la llei ja ens va agafar que estàvem fent les coses com 
calia.

Jordi Roca Mas

Gràcies. Creu que la inspiració dels últims deu anys 
ha sigut la de donar més serveis per menys diners 
–que és el que fan totes les empreses–? I dit d’una al-
tra manera –i li ho augmento–, per abreujar: creu que 
s’ha tingut present sempre el criteri de sostenibilitat? 
I sostenibilitat ja..., és que el tercer paràmetre és el de 
la capacitat de pagament.

Deia vostè..., parlava de deixar d’engreixar la privada; 
el que passa, que la privada s’ha engreixat des de fa 
molts anys. És a dir, l’externalització de serveis o el 
que sigui, fa molts anys que s’ha fet. De fet, quan han 
baixat les llistes d’espera ha sigut perquè hi ha hagut 
una aposta...

Núria Paniello Cuartero

No, però això és una altra cosa. La coexistència de pú-
blica i privada no em sembla gens malament; el que 
dic és que quan podem gaudir d’uns recursos que es 
poden reinvertir a la pública, quan hem fet les inver-
sions i tenim la capacitat per donar aquest servei a la 

població..., és no utilitzar-lo. Vull dir, no és que esti-
gui en absolut..., el model a Catalunya precisament va 
partir de respectar la privada. I conec molt bé el cas, 
perquè a Terrassa, doncs, ho torno a dir, hi ha Mú-
tua de Terrassa –amb la qual, per cert, hem fet molts 
projectes conjunts al llarg dels anys, i crec que és una 
gran cosa.

Vull dir que..., sí que es busca –sí que es busca–, però 
hi han temes en els quals es pot avançar; per exemple, 
les compres. Jo crec que en compres els hospitals –el 
Taulí, nosaltres, no sé quants– podríem segurament 
millorar molt els preus de compra si compréssim con-
juntament. Vull dir, que hi han molts camins encara 
per optimitzar, però ja es busquen.

Jordi Roca Mas

Clar, és que a més estic molt d’acord en moltes coses 
que diu, perquè vostè parla d’un problema de finan-
çament, però també és un problema polític, perquè..., 
fins i tot hi ha hagut una frase que ha dit que s’hauria 
d’analitzar més –no ara, eh?, perquè tampoc no és el 
moment, ni seria...–, que diu: «Ningú no tenia massa 
clar si l’hospital era massa necessari.» És a dir, creu 
vostè que venim d’una època on es prenien decisions...

Núria Paniello Cuartero

A veure...

Jordi Roca Mas

...de despesa que no era justificada ni raonable?

Núria Paniello Cuartero

Però li ho puc dir a la inversa: seria normal que una 
ciutat de la dimensió de Terrassa –parlem de 215.000 
habitants– no tingués un centre públic de salut? Seria 
normal? No ho seria.

Vull dir, que el raonament pel qual es va fer en el seu 
dia..., però el fet és que quan a Sabadell s’hi va apos-
tar, s’hi va anar a totes, perquè es va convertir en el 
gran centre d’atenció de la salut de la població. A Ter-
rassa n’hi havia un que ja anava i que anava amb un 
ritme –té cent i no sé quants anys, la Mútua de Ter-
rassa–..., i ja anava al seu ritme. I allò, doncs, bé, es va 
crear i es va quedar una mica allà aturat, amb la qual 
cosa s’anaven generant més pèrdues que altra cosa, 
perquè no es desenvolupava com s’havia de desenvo-
lupar, tenia molta marginalitat, acollíem molta pobla-
ció de Sabadell en els moments en què el Taulí estava 
saturat i no estava reconeguda. Hi havia una sèrie de 
circumstàncies que feien que la trajectòria de l’hospi-
tal fos especialment complicada.

La presidenta

Li queda una mica més d’un minut.
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Jordi Roca Mas

(L’orador comença a parlar sense fer ús del micròfon, 
motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els primers 
mots.) Perdoneu. Una última pregunta per saber l’opi-
nió d’algú que coneix el sistema, perquè ja té prou ex-
periència, i que a més coneix el que es fa fora del sis-
tema. Si comparéssim, per exemple, amb el 2004 –no 
sé si té les xifres al cap, però..., aproximadament, eh?, 
no cal ser gaire rigorós–, i el creixement del 2004 ha-
gués sigut sostingut i moderat, ara estaríem parlant de 
retallades? O s’hauria aconseguit, s’hauria assolit, un 
creixement moderat i mantingut?

Núria Paniello Cuartero

Creixement d’ingressos?

Jordi Roca Mas

De despesa. Els ingressos és evident que han de suplir 
la despesa –haurien de suplir la despesa. És a dir, la 
inversió per capita.

Núria Paniello Cuartero

A veure, el 2004 hi havia un infrafinançament dels 
centres, eh? El que passa és que després van haver-hi 
una sèrie de circumstàncies. Els anys de bonança –els 
anys de bonança– van permetre actualitzar –i també 
el canvi polític, probablement, eh?– el finançament 
dels centres. És a dir, paguem l’activitat com s’ha de 
pagar. Per exemple, en el cas nostre vam poder reduir 
la marginalitat: no era normal la quantitat de perso-
nes que s’estaven assistint sense que estigués recone-
gut enlloc, i això generava unes pèrdues importants.

Una altra cosa és si es va gastar més en desplegament 
de nous centres. Aquí jo no tinc la fotografia, ni conec 
prou el panorama. Jo penso que abans del 2004 s’ha-
vien de posar més diners en el sistema, el que passa és 
que s’hi van posar diners aprofitant el moment de bo-
nança econòmica i sense pensar que això no era sos-
tenible –no serien continuats, aquells nivells de crei-
xement– i què faríem després. I després, doncs, què 
ha passat?

També, no us oblideu que a Catalunya vam passar 
de 6 o 6 i escaig a 7.250.000 habitants o..., no me’n 
recordo. Vull dir, que va haver-hi un creixement im-
portantíssim. Nosaltres –la zona nostra– teníem uns 
creixements mes a mes d’altes de targetes sanitàries  
espectaculars. Vull dir, és que realment s’havia de 
donar resposta a això. I això es va fer i s’hi va donar 
resposta en un moment en què a més a més teníem 
una mancança de professionals molt important, i es va 
donar bona..., és a dir, cada any els nivells de reco-
neixement per part de la població del servei que esta-
ven rebent eren bons; eren bons i anàvem augmentant, 
malgrat les tensions que teníem en aquells moments 
perquè ens creixia la població i teníem una mancança 
de professionals molt important. Això qui s’ho va car-
regar a l’esquena bàsicament van ser els professionals, 
però, vull dir, també hi va ajudar el fet que les tarifes 
es van adequar.

Jordi Roca Mas

Moltes gràcies.

Núria Paniello Cuartero

A vostè.

La presidenta

Molt bé, doncs, ara és el torn d’Iniciativa per Catalu-
nya - Esquerra Unida i Alternativa, i pren la paraula el 
senyor Companyon. Quan vulgui.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies –per l’hora. 
Em podria explicar l’estructura del consorci? L’asso-
ciativa i l’empresarial.

Núria Paniello Cuartero

El Consorci Hospitalari de Catalunya. Tornem a estar 
situats a Barcelona ara, no a Terrassa, eh?

David Companyon i Costa

Sí, sí –jo li faré poques preguntes de Terrassa.

Núria Paniello Cuartero

A veure, inicialment hi havia l’associació –de la qual 
formàvem part tots els associats, i estàvem representats 
a la junta, etcètera; i vaig estar un temps en el consell 
rector també, com he esmentat abans– i hi havia una 
sèrie d’empreses que ja estaven fent unes tasques. I en 
un moment determinat es desenvolupa o es crea l’SA  
per tenir possibilitats de desplegar més serveis en 
l’àmbit assistencial dins de Catalunya i fora de Catalu-
nya; i fora d’Espanya, eh? –que ja tenia una tradició el 
consorci d’assessorament en diferents països de Sud-
amèrica, etcètera. I és quan es fa l’ampliació de capi-
tal. Els associats hi anem, hi participem, i això, doncs, 
dóna capacitat al Consorci Hospitalari de Catalunya 
de poder presentar-se en diferents projectes.

Una mica, aquesta és la dallò. L’associació continua 
funcionant exactament igual com havia funcionat, i 
les empreses quedaven una mica aglutinades dintre 
del paraigua o sota el paraigua de l’SA.

David Companyon i Costa

Per tant, un té un consell rector, i l’altre un consell 
d’administració.

Núria Paniello Cuartero

Exactament.

David Companyon i Costa

Ho deia perquè abans s’ha comentat que el Grup d’Ini-
ciativa tenia, en fi..., i volia aclarir que una cosa és 
l’estructura associativa –en la qual hi havien els hospi-
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tals, i, per tant, si eren municipals, etcètera–, i una al-
tra cosa era l’estructura societària o empresarial. Quin 
era el tant per cent d’accions a l’estructura empresa-
rial? Com estava estructurat l’accionariat?

Núria Paniello Cuartero

El 50 per cent, em sembla recordar, eh?..., els ho dic 
de memòria, perquè jo ja he dit que fa temps que no 
hi sóc, i a més a més tampoc he preparat..., com que 
em van dir el Grup Serhs, dic: «El Grup Serhs, aviat 
acabaré, perquè tinc posa cosa per poder-los explicar.» 
Però el 51 per cent era de la mateixa associació, i la 
resta érem els membres que teníem cadira pròpia, di-
guéssim, a dintre del consell.

David Companyon i Costa

És a dir, que havien anat a una ampliació de capital.

Núria Paniello Cuartero

Sí.

David Companyon i Costa

Havien fet una aportació. Molt bé. El consorci –l’asso-
ciació–, on està representat en els òrgans del Departa-
ment de Salut?

Núria Paniello Cuartero

No li sé contestar. No sé si entenc ben bé la pregun-
ta, eh?

David Companyon i Costa

Bé, en el Departament de Salut el consorci està repre-
sentat en diferents òrgans de govern.

Núria Paniello Cuartero

Ah! El Departament de Salut com està dintre del con-
sorci.

David Companyon i Costa

No, al revés: el consorci dintre del Departament de 
Salut.

Núria Paniello Cuartero

No li ho sé dir. No ho sé.

David Companyon i Costa

D’acord.

Núria Paniello Cuartero

Poder si ara algú m’ho explica, diré: «Ai, sí! És veri-
tat!» Però ara, en aquests moments, no...

David Companyon i Costa

No, no s’amoïni. Dintre de l’estructura empresarial hi 
havia una comissió executiva?

Núria Paniello Cuartero

Sí.

David Companyon i Costa

Em pot explicar qui hi havia a la comissió executiva? 
Bé, no: quines..., les funcions.

Núria Paniello Cuartero

Jo hi he estat un temps. Hi havia..., a veure, hi han 
anat passant diferents persones...

David Companyon i Costa

Però quines eren, les funcions?

Núria Paniello Cuartero

Simplement, el consell es reunia molt poques vega-
des i la comissió executiva ens reuníem amb més fre-
qüència, i el director general –durant uns anys va ser 
el doctor Raventós, i després el doctor Cunillera–, 
doncs..., ens explicaven una mica més com anava el 
tema.

David Companyon i Costa

Eren els que portaven una mica més el dia a dia, di-
ríem?

Núria Paniello Cuartero

Més que «portar», en aquest cas jo diria «escoltar», 
eh? Em sento molt més responsable, quan dieu de les 
decisions –abans ho deia de Terrassa–..., sí, en el cas 
del consorci, doncs, escoltar una mica. Se’ns explicava 
una mica com anaven evolucionant els temes.

David Companyon i Costa

És a dir, hi havia una junta general, hi havia un consell 
d’administració i una comissió executiva del con-
sell d’administració, a la qual assistia el director general.

Núria Paniello Cuartero

Exactament. Exactament.

David Companyon i Costa

Qui en formava part?

Núria Paniello Cuartero

Doncs, ha anat canviant al llarg dels anys, però, per 
exemple, hem tingut Jordi Aymamí –que jo hi hagi 
coincidit. Darrerament hi havia una persona de Reus, 
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que ahir en feia memòria i no me’n recordo –no me’n 
recordo–, una dels últims mesos des que ja es va in-
corporar..., des que va passar a president el Manel Fer-
ré –d’aquesta persona no me’n recordo. Hi havien es-
tat en Josep Prat; Jordi Aymamí, l’alcalde de...

David Companyon i Costa

Igualada.

Núria Paniello Cuartero

Amb el Jordi Aymamí hem coincidit molt de temps. 
(Pausa.) Ramon Bagó, crec que hi havia estat també. 
Hi assistia en Pep Abelló, de vegades. Vull dir..., més 
o menys.

David Companyon i Costa

Eren persones rellevants, dintre del consorci?

Núria Paniello Cuartero

Bé, eren persones que d’alguna manera..., en Jordi 
Aymamí m’imagino que representava..., bé, hi esta-
va pel centre de salut –no recordo el nom que té– de 
l’Anoia i tal, ell era el president del centre –era mu-
nicipal, diguéssim; majoritàriament no sé si hi parti-
cipava Generalitat o no, però a diferència del de Ter-
rassa, que majoritàriament és Generalitat, el d’ell era 
majoritàriament municipal. Crec que ell hi estava de 
president i representava el seu centre. Jo representava 
l’Hospital de Terrassa. I en Josep Prat jo m’imagina-
va que hi era per Sagessa, però devia ser-hi per In-
nova, no ho sé –posteriorment he conegut tot aquest 
procés d’Innova, però jo Innova la desconeixia.

David Companyon i Costa

Bé, el 2006, quan es crea, hi ha el senyor Abelló, el se-
nyor Ramon Bagó...

Núria Paniello Cuartero

Vam tenir de president una temporada en Josep Ma-
ria Loza.

David Companyon i Costa

També, sí, però li volia preguntar per això. Però això 
ve després, sí. Ja és més tard.

Molt bé, una de les..., en les actes del consell d’ad-
ministració hem trobat que hi ha un moment en què 
vostès, bé, el consorci, es planteja crear una empresa 
constructora, crear una empresa –50 per cent d’accio-
nariat– amb una empresa constructora, Constructora 
Hispánica. (Pausa.) Bé, estava... (Pausa.)

Núria Paniello Cuartero

I què vam construir? (Pausa.) Jo no sé que hàgim cons-
truït mai res, perquè, per exemple, en el cas de Cotxe-
res de Borbó ho va fer una empresa constructora.

David Companyon i Costa

No, era una empresa per actuar a la resta de l’Estat 
espanyol.

Núria Paniello Cuartero

Ah!, per presentar-se. D’acord, sí. Hi havia el projecte 
de presentar-se..., bé, les APP i tal que s’estaven pre-
sentant com a empreses, per presentar-nos de la mà 
d’alguna empresa constructora –parlo més del model 
del cas de València i tal. Que jo sàpiga no va arribar 
mai cap projecte a bon port d’aquests, eh? No sé ni si 
es va arribar a presentar en algun cas –no me’n recor-
do–, però se n’havia parlat. S’havia parlat de la possi-
bilitat.

David Companyon i Costa

Es va fer un pla d’empresa amb Constructora Hispáni-
ca. Sap per què es va escollir aquesta empresa?

Núria Paniello Cuartero

El nom? O...?

David Companyon i Costa

Constructora Hispánica.

Núria Paniello Cuartero

No ho sé. Ara, quan ha dit «per presentar-se»..., me’n 
recordo, però, vull dir, que d’obres no se’n van fer mai.

David Companyon i Costa

No, és que després hem trobat que és l’empresa que 
més aportacions ha fet a la trama Gürtel i adjudicaci-
ons havia tingut del Partit Popular. (Pausa.) Sí, sí. Bé, 
em sap greu per la cara que...

Núria Paniello Cuartero

Així, existia, aquesta empresa?

David Companyon i Costa

Sí, sí, sí. Sí, sí. Bé...

Núria Paniello Cuartero

I el consorci en formava part?

David Companyon i Costa

No es va acabar de formar, sembla, però hi havia un 
pla de l’empresa per presentar-s’hi.

Núria Paniello Cuartero

Disculpi, però...
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David Companyon i Costa

Però, bé, era saber com es va escollir aquesta empresa. 
Com que vostè estava...

Núria Paniello Cuartero

Jo sé que alguna vegada havíem parlat de la possibi-
litat, per poder accedir a projectes d’aquests, doncs, 
d’anar de la mà amb alguna constructora. Recordo el 
nom de cert..., el «reparo» que la paraula «Catalunya» 
ens podia representar fora de Catalunya. Però que jo 
sàpiga se’n va parlar una mica i no va arribar el tema 
a res, ni recordo que s’hagi presentat cap projecte que 
s’hagi dut a bon terme.

David Companyon i Costa

Recorda vostè per què...? Bé, el 5 d’abril de 2004, da-
vant de la notaria Ricardo Ferrer, es modifiquen els 
estatuts i s’acorda transformar la societat en una socie-
tat mixta. Per què?

Núria Paniello Cuartero

El 2004?

David Companyon i Costa

Sí.

Núria Paniello Cuartero

Devia ser quan es va crear l’SA, tal com és ara, no?

David Companyon i Costa

No, no, no, abans. Bé, suposo del..., bé, hi ha un acord 
aquí... (Pausa.) És que el meu temps me’l compten. Si 
no se’n recorda... Per què es planteja fer una empresa 
mixta?

Núria Paniello Cuartero

No ho sé.

David Companyon i Costa

No ho sap. Bé.

Bé, en un altre ordre de coses, l’informe de la Sindi-
catura de Comptes en relació amb Cotxeres de Borbó 
arriba a trobar set irregularitats –el mateix passa en 
relació amb els hospitals de Berga, de Figueres...–, 
i algunes com són: «El plec de clàusules del con-
curs d’idees de la redacció no va ser aprovat», «La 
garantia del contracte de la direcció facultativa de 
les obres es va constituir per sota del que determi-
nava el plec de clàusules», «La direcció facultativa 
la va realitzar l’empresa adjudicatària de les obres en 
contra del que estableix la llei en l’article 2 a l’arti-
cle 43 de la Llei d’obra pública de Catalunya». I aquí 
voldria que prestés atenció, en el sentit que es firma 
un conveni amb el Consorci Sanitari de Catalunya, 
aquest..., el consorci cedeix Vitae, SA i la fundació, 

i la sindicatura considera que no s’hauria d’haver fet 
així –bé, no dic exactament les paraules–, perquè les 
empreses filials no tenien la consideració de societat 
de mitjà propi.

Núria Paniello Cuartero

Em sembla recordar que en aquell moment es va dir 
que...

David Companyon i Costa

Pot especificar –perdoni, eh?, perquè s’entengui– què 
significa ser considerat mitjà propi?

Núria Paniello Cuartero

Cent per cent participat pel mateix consorci?

David Companyon i Costa

No.

La presidenta

Pel seu coneixement, té una mica menys de cinquanta 
segons.

David Companyon i Costa

Moltes gràcies, presidenta.

Núria Paniello Cuartero

Sé que en un moment determinat es va utilitzar o es 
volia utilitzar CHC Vitae perquè estava disponible, 
perquè era l’empresa que s’hi havia fet, em sembla, 
el tema amb els argentins, oi que sí? –si no ho recor-
do malament–; que s’havia fet el concurs d’assistència 
telefònica i tal amb l’empresa argentina. Em sembla, 
eh?, que era aquesta, que estava disponible.

David Companyon i Costa

No.

Núria Paniello Cuartero

Doncs, bé, si no era aquesta... I en tot cas, a veure, la 
meva opinió és que els informes de la Sindicatura de 
Comptes està molt bé que trobin coses. L’important és 
que les trobin i que posteriorment les rectifiquem. No 
sé aquests punts que ha dit si s’han rectificat o no, però 
vull dir que està bé, que per això hi són, tant la Inter-
venció com la sindicatura: perquè es trobin aquelles 
coses que no es fan bé. I l’important és que es rectifi-
quin posteriorment.

David Companyon i Costa

Li ho aclareixo: «mitjà propi» implica la no-necessitat 
de fer un concurs públic, sinó de fer un conveni direc-
tament.
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Núria Paniello Cuartero

Ah!, sí, té raó, té raó. Té raó. Com que m’estava par-
lant abans de les participacions, me n’he anat directa.

David Companyon i Costa

Coincideixo amb vostè en el concepte que ens en par-
lava. És a dir, la despesa sanitària, que ha augmentat 
dels 6.000 milions de l’any 2003 als 10.700 de l’any 
2010, té molt a veure amb l’estructura de la població 
–vostè ho deia: més d’1 milió de persones més–, amb 
l’envelliment de la població, i, lògicament, també 
amb els recursos que s’han destinat a la investigació. 
Vostè considera que l’actual política de retallades que 
està portant el Govern s’està fent pensant en el país?

Núria Paniello Cuartero

Pensant en el país?

David Companyon i Costa

Sí. És que abans ha sortit, eh?, aquesta... (Pausa.) 
A quin país ens porta?

Núria Paniello Cuartero

A veure, jo li puc dir que hi han coses que no m’agrada 
gens com s’estan fent, però per una altra banda només 
hi ha una altra manera: és tenir capacitat de recaptar 
més. Catalunya la capacitat de recaptar la té limitada, 
i quan ho han intentat..., jo crec que l’euro per recepta 
és una «tonteria» que s’hagi tirat enrere, per exemple, 
i qui diu això, doncs..., jo crec que hi haurien altres 
polítiques. Moltes vegades m’enfado i dic: «No podem 
tractar tots els jubilats per igual.» Per mi és una pro-
funda injustícia. Veig el meu pare, eh? –el meu propi 
pare–; ja dic, si el meu pare em convida a dinar el diu-
menge, per què carai el dilluns ha d’anar a la farmàcia 
i se l’ha de tractar com el pobre senyor que ha de pas-
sar amb vuit-cents euros al mes? Per dir un exemple. 
Vull dir que...

Però tenim capacitat de fer-ho d’una altra manera? Jo 
crec que hi ha poca capacitat a Catalunya de poder 
implantar les polítiques. I sí que em consta –però..., 
almenys fins a l’estiu de l’any passat, que jo vaig estar 
al Consorci Sanitari de Terrassa– que cada una de les 
decisions sobre què es tancava o sobre què es modi-
ficava quant a quiròfans o el que sigui ha estat molt 
parlada, consensuada, procurant consensuar-la al mà-
xim amb els professionals i procurant fer el menor 
mal possible. Vull dir, que no és que m’agradi, però 
veig que hi han poques possibilitats de fer-ho d’una 
altra manera.

David Companyon i Costa

Bé, sí, es podrien atacar el frau fiscal i altres figures 
impositives, però per no entrar ara en el debat.

Si el 94 per cent de la despesa en sanitat està supor-
tada...

La presidenta

L’última pregunta, eh? Se li ha acabat, senyor...

David Companyon i Costa

...sobre el pressupost de la Generalitat, per què no 
s’actua amb el principi que «qui paga, mana», que tant 
agrada a altres...?

Núria Paniello Cuartero

En quin aspecte no s’actua amb «qui paga, mana»?

David Companyon i Costa

Home, és que ara no...

Núria Paniello Cuartero

Home, quan acabem discutint amb els serveis...

David Companyon i Costa

Miro la presidenta, perquè no tinc més temps. Vostè 
em fa la..., si la presidenta em dóna la vènia...

La presidenta

Si vol aclarir el concepte que ens deia, ho fa.

David Companyon i Costa

Em refereixo..., per exemple, el conseller Boi Ruiz 
apareix a les actes que està plantejant a les dues patro-
nals la seva unificació –per exemple. És a dir, anar a 
un determinat model. Per a altres aspectes, cada vega-
da més s’està derivant cap a mútues privades, s’estan 
utilitzant espais públics per..., en fi, el cas de Barnaclí-
nic, etcètera. És a dir, si finalment tota aquesta despe-
sa es suporta sobre els impostos que paguem tots, per 
què qui paga, que és la Generalitat, no acaba manant 
sobre el sistema sanitari i..., vull dir, que en contrapo-
sició per tanta concertació. A Catalunya hi han només 
1.154 convenis concertats entre la sanitat i les entitats.

Bé, he intentat ser molt ràpid perquè...

Núria Paniello Cuartero

Em barreja coses. Jo hi han decisions d’aquestes que 
m’està dient que no sé si seran una millora econòmica 
o no ho seran. En el cas de la fusió de les entitats, jo 
crec que clarament dues patronals, doncs, s’estan sola-
pant en moltes coses, però d’altra banda –com comen-
tava abans– per mi són dues entitats diferents, amb 
orígens diferents, que no sé si ens aporta molts bene-
ficis directament la fusió –o el fet que desapareguin–, 
tal com estan en aquests moments. Desconec el sufi-
cient per poder-me definir.

Jo crec que ja manen en la mesura del que poden ma-
nar. És a dir, quan nosaltres hem estat discutint cada 
any la retallada que ens tocava i com s’havia d’aplicar, 
etcètera, ja ens manen. Però també té lògica que es 



Sèrie C - Núm. 119 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 de juny de 2013

COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE LA GESTIÓ EN L’ÀMBIT SANITARI, SESSIÓ NÚM. 3  85

respectin una mica les problemàtiques dels diferents 
centres. I és molt important, em sembla a mi, que es 
respecti una mica l’opinió dels mateixos ajuntaments, 
eh?, perquè al cap i a la fi qui pateix de veritat quan 
hi ha un empitjorament tant en serveis socials com en 
atenció a la salut de les persones, a qui primer reper-
cuteix, són els equips municipals, els equips de govern 
dels municipis. Llavors, jo entenc que consensuar al 
màxim també està bé. I em consta, amb la meva ex-
periència, que s’ha fet bastant, per part de les diferents 
conselleries o consellers i conselleres que jo he viscut. 
S’ha fet bastant així, eh?

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, gràcies. Ara seria el torn del Grup de Ciuta-
dans, i pren la paraula el senyor José Manuel Villegas 
per un temps màxim de cinc minuts.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Gracias a la comparecien-
te por aguantarnos a estas horas intempestivas. In-
tentaré ser breve, aunque mis predecesores no lo han 
conseguido –a ver si lo consigo.

En primer lugar, en su exposición..., me ha pare-
cido muy bien que ha sido un retrato, pues, de esos 
acuerdos entre la Generalitat y los municipios, de ese 
consenso que se ve reflejado en el propio Consorcio 
Sanitario de Tarrasa, en el que hay una parte de la Ge-
neralitat y otra parte del ayuntamiento, ahora y cuan-
do usted entró también en el año 97, gobernando la 
Generalitat..., por Convergencia y Unión y el Ayunta-
miento de Tarrasa por el Partido Socialista. Creo que 
usted ha descrito lo que es la «sociovergencia» sanita-
ria que durante estos años, durante muchos años, ha 
estado imperando en este país y que de vez en cuando 
aún resucita, como en esta comisión cuando los dos 
partidos se han unido para vetar determinadas inter-
venciones.

Pero yendo más concretamente a su caso, usted entra 
en el Consorcio Sanitario de Tarrasa en el año 97 co-
mo presidenta. ¿Quién es la persona o cuáles son las 
personas que, digamos, la fichan o le trasladan la ofer-
ta, el ofrecimiento de ese puesto en el consorcio sani-
tario?

Núria Paniello Cuartero

A mí..., la primera persona que se dirige a mí es Ma-
nel Royes, el alcalde de la ciudad, pero él me dice que 
si me parece bien la propuesta o si la... (Pausa.) Perdó, 
té raó, i a més m’és més fàcil. Oi que m’entén en ca-
talà?

José Manuel Villegas Pérez

Sí, i tant.

Núria Paniello Cuartero

Doncs, que si a mi em sembla..., o vull escoltar la pro-
posta, hem d’anar a veure el conseller de salut, i anar 
a veure l’Eduard Rius. I, vull dir, qui formalitza és  
el conseller Eduard Rius.

José Manuel Villegas Pérez

Usted ya ha hecho un poco antes el recorrido de cuál 
ha sido su trayectoria durante estos años. ¿Su retribu-
ción –porque en principio la presidencia del consorcio 
no era retribuida–..., entiendo...

Núria Paniello Cuartero

No, no tenía retribución.

José Manuel Villegas Pérez

...que pasa a ser retribuida cuando usted pasa a tener 
funciones ejecutivas? ¿O es desde el año 97, cuando 
usted entra?

Núria Paniello Cuartero

Sí. A veure, no, fins a l’any 2001 jo no tinc retribució 
–l’any 2001–, i és a canvi d’un tema concret, eh? El 
conseller Rius em demana que em quedi, sempre que 
quadrem els números. És a dir, ell diu que no pot ser 
que a l’Hospital de Terrassa continuem perdent entre 
400 milions i 500 que s’estaven perdent –que ja dic 
que havíem començat a millorar una mica, però enca-
ra hi havien pèrdues considerables–, i que es quadrin 
els números. Aquesta és la condició o..., el que ell em 
demana que faci. Comencem..., desenvolupem un pla 
d’empresa i tal, i fins a l’any 2003 no es quadren.

La meva retribució inicial estava –em sembla recor-
dar– al voltant dels 11 milions de pessetes. Per so-
ta de la del gerent, perquè jo entenc –ho he defensat 
sempre– que la dedicació del gerent ha de ser més 
llarga que la meva, perquè si m’hi estic més hores 
jo que ell, estic menjant-me el lloc del gerent. I en-
tenc que espero del gerent una mica més de dedica-
ció. I estava per sota, la meva. El gerent que vàrem 
fitxar en aquell moment, que era el doctor Agustí..., 
em sembla recordar que estava en 18 o 19 milions de 
pessetes –parlo de pessetes perquè en aquell moment 
encara parlàvem en pessetes.

José Manuel Villegas Pérez

Este cargo dura hasta el año 2011, ¿no?

Núria Paniello Cuartero

No, no, jo estic com a...

José Manuel Villegas Pérez

Presidenta del consorci.
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Núria Paniello Cuartero

Jo estic com a presidenta fins a l’any passat, però cada 
conseller ho ha volgut diferent. Per exemple, la con-
sellera Geli, que d’inici, doncs, em diu que continuï 
exactament en la mateixa situació, al cap d’un temps 
em demana que a ella li agradaria que el càrrec que 
tinc..., en comptes de presidenta executiva, que fos 
presidenta i consellera delegada. La meva resposta 
és que al Consorci Sanitari de Terrassa la figura de 
conseller delegat no està contemplada en els estatuts, 
i que per descomptat no penso entrar en el cost d’un 
canvi d’estatuts per aquest tema; si els sembla bé, bé, 
i si no, que el dia que s’hagi de fer un canvi en els es-
tatuts per una altra cosa ja ho incorporarem. I, de fet, 
això m’ho diu la consellera, doncs, no ho sé, el 2005 
o així, i jo no passo a tenir el càrrec de consellera de-
legada o el contracte com a consellera delegada fins a 
l’any 2009, perquè a finals del 2008 canviem els esta-
tuts i s’incorpora la possibilitat d’haver-hi un conseller 
delegat. Això, amb la consellera Geli.

I en el cas del doctor Boi Ruiz, no, ell d’inici em de-
mana que continuï igual, no em demana que hi hagin 
canvis.

José Manuel Villegas Pérez

¿En el año 2011 desaparece el puesto de presidenta, o 
es incorrecta esta información?

Núria Paniello Cuartero

L’any 2011 jo passo a ser consellera delegada de la 
Fundació Sant Llàtzer.

José Manuel Villegas Pérez

¿Desaparece el puesto de presidenta del consorci?

Núria Paniello Cuartero

Presidenta, continuo com a presidenta, però passo a 
ser consellera delegada, en comptes de al Consorci 
Sanitari de Terrassa, de la Fundació Sant Llàtzer.

José Manuel Villegas Pérez

Y entonces pasa a cobrar de la fundación...

Núria Paniello Cuartero

De la Fundació Sant Llàtzer.

José Manuel Villegas Pérez

...en lugar de del consorcio. ¿Y quién le ofrece o por 
qué se produce este cambio de...?

Núria Paniello Cuartero

És un canvi una altra vegada consensuat entre el con-
seller i l’alcalde de Terrassa. Nosaltres a l’Hospital de 
Terrassa..., bé, per una banda, a veure, estem amb el 
tema de les retallades, etcètera, i la desviació de des-

pesa cap a la fundació l’havíem iniciat ja nosaltres, 
perquè ens representava en el pacte que estàvem fent 
amb els treballadors –que fem un pacte, any 2011-
2012–..., tot el que aconseguim traspassar a la funda-
ció; que des del moment en què es tornen a ajuntar la 
fundació i el consorci l’any 2003, el procés havia estat 
a la inversa –és a dir, anem traspassant persones, et-
cètera, tot cap al consorci. Doncs, al llarg de l’any..., a 
finals de 2010 i durant el 2011, el que fem és un procés 
invers: passem persones cap a la Fundació Sant Llàt-
zer, perquè a la fundació el dèficit no computa com 
al consorci, i això ens permet –això que podem jugar 
allà– no perjudicar tant la retallada general de l’hos-
pital.

D’altra banda, hi ha un projecte que és el projecte uni-
versitari del Consorci Sanitari de Terrassa. Aquest 
projecte s’engega uns anys endarrere; de fet, l’enge-
guem de la mà del doctor Miquel Vilardell quan ell 
encara està a la universitat, a la Facultat de Medicina 
de la universitat, i està amb l’equip anterior –en l’úl-
tim any del rector anterior a la senyora Ana Ripoll. 
Vull dir, que estic parlant que llavors engeguem tot 
aquest projecte. I bé, ens parlen d’una sèrie de neces-
sitats. Una d’elles és desenvolupar una escola d’infer-
meria, una altra és tenir uns espais –edificar o dispo-
sar d’espai– per poder fer docència a instal·lacions de 
l’hospital i treballar molt més en tot el projecte –apro-
fundir i créixer en temes de recerca i docència.

Llavors, això, bé, per diferents circumstàncies es 
va desenvolupant des de la Fundació Sant Llàtzer, i 
aquest projecte l’any 2011 no està tancat. Era un pro-
jecte que era important, perquè depeníem..., amb la 
Universitat Autònoma havíem de signar el conveni 
de desenvolupament de tot el projecte de docència i 
recerca. De recerca bàsicament –perdó–, no de do-
cència. I amb l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja, 
que ja era present a la ciutat de Terrassa i que estava a 
més a més en espais de la fundació, havíem començat 
a parlar o bastant parlat de la possibilitat de fusionar 
l’escola o de traspassar l’escola a la..., bé, l’any 2011 
ells canvien d’opinió: l’Escola d’Infermeria de la Creu 
Roja, el que volen és vendre la fundació. Es volen des-
prendre..., no la fundació –perdó–, l’escola d’inferme-
ria. Se’n volen desprendre i el que proposen és la com-
pra, i això no està formalitzat. I llavors, això justifica 
en el cas meu que jo passi a la fundació. Però, bé, tam-
bé ja dic que respon una mica a la iniciativa de dir: 
«Traspassem una mica despesa a l’altra banda.»

José Manuel Villegas Pérez

Pero aparte de esa, digamos, formalidad o no forma-
lidad del proyecto este de investigación, usted cuan-
do pasa a la fundación continúa realizando las mismas 
funciones que cuando estaba...

Núria Paniello Cuartero

Jo continuo fent les mateixes..., jo continuo estant en el 
comitè executiu de l’hospital, continuo estant en l’equip 
directiu –en totes les reunions que estava de l’equip di-
rectiu–, etcètera, i continuo anant a diari a l’hospital.
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José Manuel Villegas Pérez

Y, como ha dicho antes, ¿en este nuevo cambio hay un 
acuerdo entre la conselleria –en este caso, el conseller 
Boi– y el alcalde de...?

Núria Paniello Cuartero

Bueno, básicamente el acuerdo es con el alcalde. En el 
caso este, con el alcalde –entonces alcalde– Pere Na-
varro –luego ha habido un cambio. Pero el entonces 
alcalde, porque el presidente de la fundación..., perdó, 
el president de la fundació és l’alcalde.

José Manuel Villegas Pérez

Muy bien, muchas gracias.

No hay más preguntas, presidenta.

Núria Paniello Cuartero

Molt bé, gràcies.

La presidenta

Molt bé. Doncs, ara passaríem al torn de Convergèn-
cia i Unió, i, per tant, és el torn del senyor Albert Ba-
tet. Quan vulgui. Té un temps màxim de cinc minuts.

Albert Batet i Canadell

Agrair a la senyora Núria Paniello, doncs, la seva ex-
periència. Crec que la seva explicació..., moltes pre-
guntes de les que havíem preparat des del nostre grup 
estan per contestades amb les preguntes dels altres 
companys. Crec que és una bona experiència, doncs, 
de la funció gerencial dels consorcis de salut de pro-
pietat –en aquest cas, d’implicació també municipal– i 
la relació amb el consorci de Catalunya.

Jo, un punt aclaridor respecte a..., Sant Llàtzer és pro-
pietat de l’Ajuntament de Terrassa?

Núria Paniello Cuartero

Sí.

Albert Batet i Canadell

D’acord.

Núria Paniello Cuartero

Bé, l’ajuntament, l’Església. Té la història que tenen 
les fundacions, però, vull dir, sí, sí, el control, digués-
sim...

Albert Batet i Canadell

El control l’exerceix l’Ajuntament de Terrassa.

Núria Paniello Cuartero

L’Ajuntament de Terrassa.

Albert Batet i Canadell

Creu que no hauria de ser en aquest cas...? Jo no jutjo, 
al contrari, eh?, vull dir, en parlarem, però pot ser..., és 
una pràctica..., vostè el que creu que ha explicat és la 
realitat del sistema català i del funcionament dels hos-
pitals en aquests termes. Creu que aquests moviments 
de gerents que hi ha en aquests pactes del consorci, del 
Sant Llàtzer, això no hauria de ser amb major pública 
concurrència o transparència per tal, doncs, d’evitar 
dubtes o per tal d’evitar desinformacions que puguin 
aparèixer en aquest sentit?

Núria Paniello Cuartero

Per mi..., em sembla..., clar, quan parteixes que dius: 
«Hi tenim regidors»... En el cas del Consorci Sanitari 
de Terrassa, a part de l’alcalde, representant del PSC..., 
però amb qui més he treballat –i abans els he esmen-
tat– en els darrers anys, les persones amb qui més hem 
tirat endavant els projectes: Isaac Albert –Esquerra 
Republicana–, Manel Pérez –Iniciativa per Catalunya. 
Això per una banda. Per altra banda, tens represen-
tants del servei, representants de la gerència de regió, 
etcètera. Clar, no hi ha cap problema que estiguin més 
oberts. A vegades el que falta és aconseguir tenir els 
quòrums, que les persones hi assisteixin, etcètera. Pe-
rò, vull dir, la voluntat hi és.

A veure, parlem d’un organisme públic, que estem do-
nant un servei públic. Altra cosa és que aquesta trans-
parència sigui un entorpiment per al dia a dia, però 
si es busquen les fórmules, en absolut, jo crec. Ara, 
més aviat el que costa és aconseguir més participació 
de les persones. Vull dir, clar, a més a més pensem 
que en el cas nostre no ha estat mai retribuïda l’assis-
tència als consells en el Consorci Sanitari de Terras-
sa, tampoc a la Fundació Sant Llàtzer. Clar, llavors, 
trobar persones vinculades a la ciutat, etcètera, però 
que tinguin la seva activitat i tal i que et vulguin venir 
amb una certa freqüència i regularitat, i a més a més 
llegir-se la informació prèviament per poder fer una 
aportació més o menys positiva a la reunió i tal costa 
–costa. La meva experiència és que costa.

Albert Batet i Canadell

Molt bé, moltes gràcies. Jo acabaria aquí, presidenta.

La presidenta

Molt bé, doncs, així acabem avui aquesta comissió.

Núria Paniello Cuartero

Perdó.

La presidenta

Sí?
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Núria Paniello Cuartero

Jo he començat dient que del tema Serhs els podria 
aportar poca cosa, però si em permeteu una..., molt 
breument.

Al llarg dels quinze anys en què jo he conegut el se-
nyor Ramon Bagó en el Consorci de Salut i Social..., 
a veure, les informacions de quines adjudicacions en 
cuines i tal d’hospitals, la veritat és que les desco-
neixia. Sabia el cas de Blanes-Calella de tota la vida 
i d’algun altre, però ho desconeixia –i que no és un 
tema que discutíssim a les reunions del consell ni de 
l’associació. Però, en tot cas, el que sí que us puc dir 
de la meva experiència és que al llarg d’aquests quinze 
anys hem fet el concurs propi a l’Hospital de Terras-
sa en diferents ocasions i mai, mai, mai s’ha mostrat 
el més mínim interès per estar-hi. És a dir, la meva 
impressió quan va sortir tot aquest tema a la premsa i 
tal..., em va sorprendre, perquè estava convençuda que 
el Grup Serhs tenia molt poc interès en aquest tema, 
perquè, ja dic, és que ni presentar-se, ni a més a més 

cap mena de gestió a nivell privat, o de parlar-me’n, o 
de dir-me a veure com estava el tema. Mai. En abso-
lut. La meva sensació era que estaven creixent molt en 
tema de distribució i els hotels, que és la part que més 
coneixia. Ho dic simplement perquè en aquest cas sí 
que puc dir-ho, això, eh?

La presidenta

Molt bé. Doncs, gràcies, senyora Núria Paniello, per 
la seva aportació, i donem per acabada la comissió. I li 
agraïm que, malgrat estar lesionada, doncs, hagi vin-
gut a aquestes hores al Parlament de Catalunya. Mol-
tes gràcies.

Núria Paniello Cuartero

Gràcies a vosaltres.

La sessió s’aixeca a un quart d’onze de la nit i dos mi-
nuts.
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