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SESSIó NÚM. 7

La sessió s’obre a les deu del matí i dotze minuts. Presi-
deix Albert Batet i Canadell, acompanyat de la vicepre-
sidenta, Montserrat Capdevila Tatché, de la secretària, 
Begonya Montalban i Vilas, i de la secretària en funcions, 
Violant Cervera i Gòdia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 
Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Xavier Cima Ruiz, M. Mercè 
Jou i Torras, Roger Montañola i Busquets, Montserrat Ri-
bera i Puig i Pere Vila i Fulcarà, pel G. P. de Convergèn-
cia i Unió; Pere Bosch Cuenca i Alba Vergés i Bosch, pel 
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Ignasi 
Elena Garcia i Marina Geli i Fàbrega, pel G. P. Socialista; 
Sergio García Pérez i Eva García i Rodríguez, pel G. P. del 
Partit Popular de Catalunya; Josep Vendrell Gardeñes i 
Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Ville-
gas Pérez, pel G. P. de Ciutadans, i Isabel Vallet Sànchez, 
pel G. Mixt.

Assisteixen a aquesta sessió el director del Departament 
de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili i coordi-
nador del Grup de Treball sobre Contractació Pública, 
Josep Ramon Fuentes i Gasó, acompanyat del cap de 
l’Assessoria Jurídica del Servei Català de la Salut, Rafael 
Gomáriz Parra, i el responsable operatiu del Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Sa-
lut, Albert Ledesma Castelltort, acompanyat de la infer-
mera del programa Assumpció González Mestre.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Josep Ramon Fuentes, director del 
Departament de Dret Públic de la Universitat Rovira i Vir-
gili i coordinador del Grup de Treball sobre Contractació 
Pública, davant la Comissió de Salut per a presentar l’in-
forme elaborat pel grup de treball (tram. 357-00401/10). 
Comissió de Salut. Compareixença.

2. Compareixença d’Albert Ledesma, responsable ope-
ratiu del Programa de prevenció i atenció a la cronicitat 
del Departament de Salut, davant la Comissió de Salut 
per a explicar els objectius d’aquest programa (tram. 
357-00079/10). Comissió de Salut. Compareixença.

La vicepresidenta

Comencem la comissió.

Compareixença
de Josep Ramon Fuentes, director 
del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili i coordinador 
del Grup de Treball sobre Contractació 
Pública, per a presentar l’informe elaborat 
pel grup de treball (tram. 357-00401/10)

Disculpeu, he trobat un petit col·lapse a la C-58 i això 
sempre m’endarrereix. En tot cas, procedirem, doncs, 
a la compareixença del senyor Josep Ramon Fuen-
tes. En tot cas, li donem la benvinguda com a direc-
tor del Departament de Dret Públic de la Universitat 
Rovira i Virgili i coordinador del Grup de Treball so-

bre Contractació Pública davant de la comissió; també 
a la persona que l’acompanya, que és el senyor Rafael 
Gomáriz. En tot cas, tots dos siguin benvinguts a la co-
missió, i tenen un temps de trenta minuts per fer la seva 
intervenció, i després, doncs, farem el torn dels dife-
rents grups parlamentaris. Per tant, si volen començar, 
moltes gràcies.

Josep Ramon Fuentes i Gasó (director del 
Departament de Dret Públic de la Universitat 
Rovira i Virgili i coordinador del Grup de 
Treball sobre Contractació Pública)

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats i 
diputades, en primer lloc agrair al Parlament de Cata-
lunya que ens permeti avui ser aquí per exposar aquest 
informe, que és fruit, de fet, d’un encàrrec del mateix 
Ple del Parlament –la Moció 3/X– amb relació a l’objec-
te de debatre, sistematitzar i proposar la definició d’un 
marc normatiu de contractació que estableixi els crite-
ris vinculants en la contractació pública que permetin 
preservar les especificitats del model públic actual del 
nostre estat del benestar, i ha de valorar especial ment 
l’experiència i la trajectòria de les entitats sense ànim 
de lucre, per tal que l’ànim lucratiu no passi per davant de 
l’interès públic. Tal com deia la mateixa moció, el grup 
de treball ha de presentar un informe a la Comissió de 
Salut del Parlament, que és on ens trobem avui.

Agrair també al Departament de Salut, doncs, que ens 
hagi donat l’oportunitat, en nom propi i dels companys 
que hem format aquest grup de treball, de poder treba-
llar en aquest informe. 

Sense més, si els sembla, passem a comentar el que 
han estat l’objecte i les conclusions generals de l’in-
forme, i com deia la presidenta, doncs, al final tant 
un servidor com el senyor Rafael Gomáriz, que és el 
director dels serveis jurídics del Departament de Sa-
lut, quedem a la seva disposició per poder resoldre les 
qüestions que vostès creguin convenients.

La pregunta que se’ns feia, o l’objecte de l’informe, de 
forma resumida era: és possible establir algun tipus  
de preferència a l’hora de contractar en matèria de sa-
lut –però també es deia en matèria de serveis socials–, 
establir algun tipus de preferència, de preeminència, 
per tal que determinades entitats –en aquest cas les 
entitats sense ànim de lucre– puguin tenir alguna pre-
ferència –com deia–, alguna diferenciació davant d’al-
tres entitats a l’hora de concursar en la prestació de 
serveis de salut o de serveis socials?

Intentarem respondre la pregunta, primer fent una ex-
posició de caràcter general sobre quin és el marc del 
sistema públic de salut, i després entrant en les especi-
ficitats que hem fet, que hem trobat a l’hora d’analitzar 
tot el procés contractual. I, per tant, en cada fase del 
procés contractual hem vist si era possible establir al-
gun paràmetre, alguna condició que permetés arribar 
a contestar de forma satisfactòria la pregunta que se’ns 
plantejava.

Bé, el sistema de salut de Catalunya és un sistema in-
tegrat, que té la seva arrel no ara, sinó ja en temps de 
la Segona República, amb la idea que el sistema és pú-
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blic, amb independència de qui en siguin els presta-
taris. Per tant, la garantia del que és públic es troba 
en el fet que el servei és públic, i que l’Administració 
garanteix una sèrie de condicions iguals per a tots els 
ciutadans i en tots els territoris.

Dit això, la prestació efectiva i material de cada un 
d’aquests serveis de salut, sociosanitaris, etcètera, pot 
venir per diferents proveïdors del sector públic –i dins 
del sector públic de l’Administració de la Generalitat, 
preferentment l’Institut Català de la Salut o altres em-
preses públiques– o del sector públic local, com a Ca-
talunya especialment és així en molts dels consorcis de 
salut de l’Administració local, o del sector privat, amb 
entitats sense ànim de lucre, que són moltes, i –menys– 
les entitats purament lucratives del sector privat. 

Aquest és una mica el panorama en què tradicional-
ment s’ha mogut el sistema públic de salut. No els 
avorriré explicant-los quina n’ha estat l’evolució. Di-
ríem que una fita important és l’any 85, quan es crea 
la XHUP, la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública 
de Catalunya. Per què és una fita important? Perquè 
en aquell moment se situen en el mapa sanitari de Ca-
talunya els diferents centres hospitalaris i es crea una 
xarxa amb l’objecte, com els deia, de garantir el servei 
públic a tot el territori amb independència de la seva 
titularitat. 

Aquesta creiem que és la característica més impor-
tant del sistema. Aquesta xarxa, que primer és hospi-
talària –i per tant pensa en el que serien els hospitals 
d’aguts–, s’amplia o es creen altres xarxes en l’àm-
bit dels serveis sociosanitaris, de l’atenció primària o 
de la salut mental, xarxes que estan creades, però no 
s’han desenvolupat encara amb profunditat. 

Quina és la característica d’aquest model? Doncs, que 
és un sistema que està regulat i planificat –regulat i 
planificat– des del sistema públic. Evidentment, aquí 
el que estem fent és una radiografia del model; no en-
trem en les patologies o no de funcionament, però en 
el sistema organitzacional és un sistema regulat i pla-
nificat pel sistema públic. 

Arribat aquest punt, vista la introducció, tornem a la 
pregunta: hi ha viabilitat jurídica per tal d’establir cer-
tes distincions perquè uns o altres proveïdors...? En 
particular, la pregunta que se’ns feia, la qüestió que 
se’ns sotmetia era: els possibles proveïdors sense ànim 
de lucre..., que tinguin una certa preferència? D’entra-
da hauríem de dir que això, dit així, no és possible. La 
normativa de contractació pública, de contractes del 
sector públic, que com saben beu de la normativa eu-
ropea, en aquest sentit, dit així –després entrarem a fer 
matisacions–, no ho permetria. No ho permetria per-
què no permet excepcions.

Ara bé, dit això, sí que és possible –sí que és possible– 
establir mecanismes al llarg de tot el procés contractu-
al –com ara m’hi referiré– que puguin modular aquesta 
realitat per tal d’acabar aconseguint, en certa mesura, 
el que se’ns està demanant. Però, d’entrada, dir: no. En 
un concurs tindran preferència directa les entitats dels 
grups A, B o C? No és possible, d’entrada.

En aquest sentit, el que sí que se’ns presenta és veure 
com en determinats moments del procés contractual po-
dem, d’alguna manera, marcar alguns elements que ens 
permetin, a l’hora final de triar, donar una certa prefe-
rència pràctica, que no teòrica, a determinades entitats.

La primera idea seria en la fase diguem-ne precon-
tractual, seria en la fase de l’acreditació o la fase prè-
via a la contractació. És a dir, estem en un moment 
en què hem de determinar quin és l’univers d’entitats 
–públiques, privades– que poden ser proveïdores, en 
aquest cas, del CatSalut en matèria de salut, però això 
es podria dir, com hem dit..., extensible en el tema de 
serveis socials. 

En aquest univers, en aquest moment previ, sí que 
ja podem fer alguna sèrie d’acotacions. La primera 
és que seria més idoni –i en això hi estem una mica 
d’acord– que l’acreditació determinés una sèrie d’ele-
ments per ordenar els diferents proveïdors. Com quins 
poden ser? Criteris entre els que s’assenyalen en l’in-
forme. Criteris que coincideixen amb els que estan 
previstos en el Decret 5/2006, que podrien ser am-
pliats, i que de fet es van actualitzar enguany mateix. 
Criteris de lideratge, d’estratègia, de personal, d’ali-
ances i recursos, de processos, de resultats, ja siguin 
amb relació als pacients, a la societat, etcètera.

D’acord amb aquests criteris, podríem establir una 
acreditació prèvia de compliment d’estàndards de qua-
litat als proveïdors que vulguin concursar. Fèiem una 
acotació en el sentit que s’hauria de sotmetre a anàlisi 
el concepte europeu del mitjà propi. Per què? Perquè el 
mitjà propi, depèn de com s’interpreti, pot acabar re-
sultant que sigui un problema a l’hora de concursar. 
Vull dir: amb aquelles entitats que són cent per cent 
titularitat de l’Administració sanitària –en aquest cas 
de la Generalitat–, semblaria lògic que s’actués per la 
via del mitjà propi, i es reservessin a la forma contrac-
tual la resta d’entitats públiques –no de la Generalitat, 
o participades sense tenir-hi majoria–, les de l’Admi-
nistració local i la resta dels privats. En aquest sentit, 
organitzaríem, deixaríem un univers més reduït. Lla-
vors, en aquest cas l’Administració sanitària hauria de 
decidir..., hi ha mitjans –hi ha el decret de contracta-
ció i de gestió– per adjudicar directament determinats 
serveis a aquestes empreses públiques, igual com fa 
amb l’ICS, amb l’Institut Català de la Salut. 

Dit això, per tant, acreditació, i en aquest sentit els es-
tàndards permetrien organitzar d’alguna manera els 
prestataris privats, els proveïdors privats, i donar-los 
una sèrie de garanties d’entrada. Això ja suposa una 
limitació, o, si volen, una preferència per determi-
nats... Alguns d’aquests elements de criteris que jo he 
citat, com poden veure, escauen molt al que serien les 
entitats del tercer sector, a les entitats nonprofit, per-
què parlem de resultats relatius, per exemple, a perso-
nes amb elements relacionats amb l’entorn, etcètera.

Vist això, aquí caldria fer una anàlisi –no ens hi es-
tendrem– sobre el tema, ja no dels prestataris, sinó de 
l’acompliment dels estàndards d’acreditació dels cen-
tres de salut o dels mateixos hospitals. Saben que el 
nostre sistema, el Siscat –que és, no ho he dit abans, 
l’evolució, el sistema evolucionat del sistema XHUP, 
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que és el sistema d’integració en xarxa–, estableix que 
els centres i els hospitals també estaran acreditats, en 
particular els hospitals d’aguts. I també s’hauria de 
fer, però encara no s’ha acabat, amb els centres d’aten-
ció primària, sociosanitària, salut mental i addiccions.

En aquest punt, aquesta acreditació, que està feta més 
pensant en les infraestructures, hauria de dividir el seu 
pes no només en la infraestructura, sinó en la infraes-
tructura i el titular. I aquí així evitaríem, per exemple, 
que determinats –com ha passat darrerament– titulars, 
diguem-ne, de serveis o que volen concursar –com po-
den ser, per posar un exemple, els grups d’inversió–, 
segurament no poguessin acreditar elements, doncs, 
d’estructura, d’experimentalitat, etcètera, que puguin 
garantir que la contractació final sigui reeixida. Per 
tant, hi insisteixo: estàndards d’acreditació pel que fa a 
l’actuació i pel que fa a les instal·lacions en els hospi-
tals, però traient el pes només..., no deixant el pes no-
més –perdó– en les infraestructures.

En aquest sentit, els estàndards de qualitat estan es-
tablerts ja en el Decret 36/1997, i fan referència, entre 
al tres temes, a centres de rehabilitació, proves diag nòs-
tiques, transport, oxigenoteràpia, etcètera. Això s’hau-
ria, diguem, d’eixamplar a altres elements. 

El que hem dit es podria estendre, segurament, i així 
ho diem a l’informe, a molts punts, al que seria el sec-
tor dels serveis socials, el sector del benestar. 

Bé, vista la fase precontractual, anem a la fase ja con-
tractual: plecs de clàusules i criteris d’adjudicació, que 
és segurament el punt fort del sistema. En la nova Llei 
de contractes, en el nou sistema contractual, es par-
la d’elements subjectius i elements objectius. Bé, tra-
dicionalment se n’ha equiparat el pes. De fet, la llei 
estableix que hi ha un màxim possible, en el cas dels 
elements..., perdó, un mínim i un màxim. El que es 
podria fer, evidentment, és ponderar més els elements 
subjectius en base a diferents criteris a què em referiré.

Els elements objectius, la llei els determina bàsica-
ment sobre l’element econòmic, el preu. En el moment 
en què només convertim el concurs en una mena de 
subhasta de serveis, evidentment a algú que vulgui 
entrar en el sistema i fer dúmping, és a dir, abaixar 
preus i rebentar preus, li és fàcil, doncs, d’adjudicar-se 
o de rebre l’adjudicació. Per tant, si donem més pes, 
d’acord amb el que permet la llei, als elements subjec-
tius, podem ponderar, i hi tornem: en el punt subjectiu 
és on determinades entitats tenen més facilitat de ser 
reeixides a l’hora de la seva valoració.

Quins criteris es podrien establir? Quins criteris de 
valoració més enllà dels clàssics en l’àmbit subjectiu? 
Per exemple, un pla de gestió dels serveis sanitaris 
que faci referència a objectius assistencials, carteres 
de serveis, models de gestió, metodologia, caracterís-
tiques tecnològiques, aplicacions informàtiques, etcè-
tera. 

Ara bé –ho tornarem a reprendre d’aquí a un mo-
ment–, hem de tenir en compte una cosa: que totes 
aquestes exigències, que han de ser exigències real-
ment importants, han de poder ser analitzades amb 
profunditat; per tant, després parlarem de la capaci-

tat de l’Administració per donar-hi resposta real. És a 
dir, el que no podem, entre cometes, és acabar accep-
tant un copy-paste de no sé quin pla de gestió de no 
sé quin centre i que es doni per bo. És a dir, l’Admi-
nistració sanitària ha de tenir capacitat per analitzar 
en profunditat i comparar les diferents ofertes sobre 
la base d’aquests criteris objectius, perquè requereixen 
una certa profunditat.

Altres elements de tipus d’organització dels mitjans 
personals que són importants: equips directius; plan-
tilla de personal en coses com titulacions, grau de for-
mació, coneixements específics; mesures, per exem-
ple, reals de conciliació entre la vida familiar i laboral 
a fi de la satisfacció..., que tenen a veure amb torns, 
etcètera; nombre de treballadors disminuïts, si és pos-
sible, o, en el cas que el que es faci és externalitzar 
serveis, que realment –no com passa en algunes enti-
tats– aquests serveis externalitzats els duguin a terme 
físicament persones que són discapacitades, no que hi 
hagi entitats que tenen conjunts de màquines que fun-
cionen soles i una persona que és la que fa anar l’inter-
ruptor, per dir-ho així.

Un altre element: programes de formació, programes 
d’investigació de millora assistencial, millora en la 
gestió, etcètera. Torno a dir el que dèiem: hem de tenir 
capacitat d’analitzar que realment el que es presenta té 
un valor afegit que s’ha de valorar a l’hora d’adjudicar.

Altres elements de caràcter social que tinguin a veu-
re amb col·lectius de discapacitats, que és l’habitual, 
però amb altres col·lectius: risc d’exclusió social –en 
aquest sentit, connectar-ho amb les polítiques del De-
partament de Benestar Social relatives a joventut, amb 
grups de joves que poden haver estat, o no, sota la tu-
tela de la Generalitat, en risc d’exclusió social–; el fo-
ment de l’ocupació pura i dura dels joves, o de les do-
nes, o de les persones més grans de cinquanta anys. 
Aquestes mesures efectives es podrien tenir en compte. 

De caràcter mediambiental –és a dir, que s’analitzi re-
alment quin és el cicle dels productes i els serveis i on 
acaben–, o bé el caràcter organitzatiu o logístic de la 
proximitat o no dels centres, per exemple de treball 
de discapacitats, als centres sanitaris. Per què? Perquè 
també, d’alguna manera, tenint en compte que aquest 
és un col·lectiu, el de persones amb risc d’exclusió dis-
capacitades, es vagin fomentant en cada lloc, territori-
alment, uns i altres. 

De caràcter econòmic, com limitació del lucre, rein-
versió real del benefici; això passa per tenir elements 
de control real sobre els números de les empreses, 
sobre els comptes d’explotació, i veure que realment 
aquest benefici es reinverteix, es limita, o no. Inver-
tir-lo en què? En formació, en recerca, en innovació, 
en valor afegit.

De caràcter corporatiu, com la responsabilitat social, 
la participació dels professionals en la governança de 
l’entitat, en la gestió, o de caràcter estratègic –fomen-
tar treballar en xarxa i les aliances estratègiques.

En cas d’igualtat de puntuacions? Ja està previst en el 
cas dels serveis socials: doncs, llavors sí que podrí-
em establir preferències per les entitats que funcionen 
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sense ànim de lucre, que presenten mesures de promo-
ció de la igualtat entre homes i dones, amb la finalitat 
que ocupin persones amb discapacitats, en risc d’ex-
clusió social, o entitats que presentin, utilitzin –jo què 
sé– productes de comerç just, o sostenibles realment.

En aquest sentit, també, i això ja és més tècnic, intro-
duir mesures específiques per analitzar les baixes te-
meràries. Que la baixa temerària no sigui només una 
operació matemàtica. Per què? Perquè no només ha de 
ser un tema de preu: pot ser temerària aquella baixa 
que, per exemple, estableix mesures que no garantei-
xen els costos salarials mínims, o les condicions míni-
mes de treball –o no tan mínimes–, o que van contra 
determinat estàndard de conveni col·lectiu, si és que 
existeix en el sector. Per tant, no només una idea ma-
temàtica. Amb això, aquest és el punt nucli central, 
que és el que faria referència als criteris i als estàn-
dards, plecs de condicions i criteris de selecció.

Un element importantíssim que introdueix la Llei de 
contractes –el text refós– i que segurament no hem 
aplicat amb la profunditat que s’hauria de donar és el 
tema de la interlocució contractual. És una idea eu-
ropea, bàsicament alemanya, com gairebé tot el que 
és europeu: que hi ha d’haver una persona o persones, 
amb nom i cognoms, responsables del contracte des 
de la fase prèvia perquè els diferents proveïdors s’hi 
puguin dirigir, i que siguin els mateixos o el mateix 
en la fase d’adjudicació i en la fase de l’execució. Evi-
dentment, tothom té dret a jubilar-se i a canviar; no 
vol dir que no es pugui substituir, però en tot cas ha 
de ser una persona o persones identificables, que seran 
responsables tant amb els proveïdors com amb la ma-
teixa Administració.

Què hauria de fer aquesta figura del responsable de 
contracte? Doncs, un cop estem a la fase prèvia, do- 
nar la informació suficient, necessària, de totes les bases 
de la licitació, i un cop adjudicada fer el control i la super-
visió de les condicions contractuals que s’han adquirit.

Aquí deixin-me fer un comentari que abans he dit. En 
algun moment ens hauríem de referir a..., hem vist els 
estàndards, els criteris, qui analitza els criteris i els estàn-
dards. En el moment en què el pes no és només econò-
mic, o no és preferentment econòmic, hem de tenir un 
equip tècnic especialitzat que pugui analitzar tot aquest 
munt, aquesta munió d’elements subjectius. Pensin que 
parlem de contractacions que són quantioses; per tant, 
és cert que això és complicat de fer, però, diguem-ne, és 
factible. No pensem en un contracte de divuit mil euros 
per un any; per tant, com que parlem de contractes de 
deu anys, de quantitats molt importants, d’una durada 
molt important, queda justificat que el procés contrac-
tual s’allargui i sigui complex tècnicament.

Tornant a la idea de la interlocució contractual. A la 
fase prèvia, i sobretot durant la fase d’execució, és 
qui ha d’examinar el compliment i és qui ha d’aca-
bar aconsellant si es pot donar o no una pròrroga, si 
es pot fer o es requereix una modificació contractual 
substanciosa, o fins i tot si ha de començar a entrar en 
funcionament el sistema sancionador perquè hi hagi 
realment incompliments. I és una feina especialitza-
da, una feina que s’hauria de reconèixer en l’àmbit de 

l’Administració sanitària, i una feina molt i molt im-
portant. Aquí la responsabilitat, com sempre, com-
porta un reconeixement –no només econòmic, però 
segurament un reconeixement–, però també una res-
ponsabilitat. 

Execució contractual. També es poden establir mesu-
res, ja un cop adjudicat, d’execució. I aquí també po-
dem establir elements que poden modular, doncs, el 
resultat en la seva execució. Per exemple, fomentar 
que hi hagi formació per a les persones de menys de 
trenta anys; o que d’alguna manera es faci una millor 
implicació de persones, s’agafin del mercat de l’atur, 
o autònoms o pimes fins a cinc, deu treballadors, per 
exemple; o la participació en xarxes socials i amb di-
fusió real d’objectius de salut, que poden ser en l’àmbit 
de la societat en general, de l’ensenyament, etcètera; la 
coordinació entre l’acció sanitària i l’acció social, que 
és important; la transferència de coneixements, la re-
cerca; per exemple, l’obligatorietat de connexió amb 
les entitats del voluntariat, etcètera.

Última fase, el que seria la de control i inspecció. Re-
prenem la idea del responsable contractual. Hem dit 
que pot començar a indicar que hi hagin problemes 
d’incompliment en els seus informes de seguiment, 
però aquí sí que, si entrem ja en el que és una fase 
d’exercici del control i la inspecció, hi hauria d’ha-
ver una separació: hauríem de separar qui fa el segui-
ment, diguem-ne, ordinari de la contractació, que pot 
anar lligat o no –això al final és un tema organitzacio-
nal– al qui hagi fet l’adjudicació. Segurament haurien 
de ser diferents serveis dins del mateix departament, 
però fins i tot es podria pensar en separació orgànica 
amb entitats independents adscrites o no.

El que queda clar és que sí que també hem de separar 
el que ja és la fase d’inspecció final i control. Per què? 
Això són, i no m’hi estendré, exigències europees re-
latives al procediment sancionador.

Acabo. Elements de seguiment, avaluació i inspecció. 
Hi han d’haver controls periòdics reals –controls pe-
riòdics reals–, que estan ja previstos en la llei i que 
es poden exercir. Aquests controls han d’estar –ja ho 
he dit– en coordinació amb el responsable de la con-
tractació, perquè és qui coneix millor les condicions 
del contracte. S’ha de vetllar per qüestions com les su-
brogacions contractuals o les subsubrogacions. S’ha de 
vetllar pel tema del compliment de les obligacions so-
cials, tributàries de les empreses, és a dir, no només 
parlem d’examen a priori o examen en el moment de 
l’adjudicació, sinó que hauríem de veure si determinats 
canvis de la realitat de l’adjudicació contractual haurí-
em de fer o no... Dic canvis substancials, eh?, perquè 
podem acabar tenint, per exemple, com a prestatària 
una empresa que està en fallida o en suspensió de pa-
gaments, i que acaba sent devorada per no se sap qui.

El tema de, per exemple, cancel·lar i tornar ràpidament 
fiances i garanties, o també el tema de possibilitat de 
modificació essencial del contracte amb agilitat, amb 
uns plecs que ho permetin en els dos sentits, tant si 
aquesta modificació interessa al prestatari com a l’Ad-
ministració, sempre que no desvirtuem el que és l’ob-
jecte contractual.
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L’informe acabava fent una sèrie de recomanacions de 
modificacions normatives, que en el seu cas ens hi po-
dem referir tant jo com el senyor Gomáriz si ho creuen 
o ho creien oportú. I havíem fet alguna acotació molt 
lleugera –perquè caldria aprofundir-hi– sobre una re-
visió dels plecs de clàusules penals en els contractes, 
o en els plecs que puguin donar lloc als procediments, 
en el seu cas, de sanció. 

Bé, jo gairebé he exhaurit el temps, falten menys de 
dos minuts. 

Quedem a la seva disposició, i moltes gràcies per la 
seva atenció.

La vicepresidenta

En tot cas, moltes gràcies a vostè, senyor Fuentes, 
doncs, per la seva exposició, i atendre’s al temps previst. 

Ara farem, doncs, per part dels grups parlamentaris 
un torn per poder preguntar o demanar els aclariments 
oportuns. Començaríem pel grup, en aquest cas, peti-
cionari de la compareixença, de Convergència i Unió. 
Per tant, el senyor Albert Batet, per un temps de deu 
minuts. Farem les intervencions per cada grup, des-
prés seguirem de major a menor, començant, doncs, 
en aquest cas, pel Grup de Convergència i Unió. Se-
nyor Batet, té la paraula.

Albert Batet i Canadell

Moltes gràcies, senyora presidenta, senyora Capde-
vila. També moltes gràcies al senyor Fuentes, primer 
per l’explicació que ens ha fet, però també per la feina 
feta, i amb ell fer-ho extensiu a tot l’equip de persones 
que han treballat, doncs, en aquest sentit, en una taula 
sobre les polítiques de contractació pública en l’àmbit 
de salut d’una forma específica.

Això és fruit –no és fruit de la casualitat– d’una moció 
del Parlament de Catalunya. L’objectiu d’aquesta mo-
ció, doncs, era dur a terme un treball extensiu en l’àm-
bit de la contractació que fa el Servei Català de la Sa-
lut per tal de garantir una prioritat, i una prioritat –per 
aquest Grup de Convergència i Unió– molt important, 
que és el no-ànim de lucre del sector salut i dels pres-
tadors dels serveis.

Entenem que això, a més a més, sorgia després d’al-
gunes experiències, d’alguns infortunis que hi han ha-
gut en els darrers temps, per exemple amb acords de 
govern per concessionar un hospital com era l’Ernest 
Lluch –en anteriors governs–, o per exemple el CAP 
de l’Escala, que va guanyar una empresa amb ànim de 
lucre la seva gestió, i la conseqüent, doncs, posteriori-
tat que hi ha hagut, que al final no s’ha executat. Pe-
rò davant d’aquestes incerteses i davant d’aquests as-
pectes..., i fins i tot hi havia algun grup parlamentari 
que parlava que havia descobert una voluntat privatit-
zadora del Clínic, un informe de governs anteriors en 
aquests termes.

Per tant, davant del sistema català de salut, que sem-
pre s’ha mostrat inequívocament amb una voluntat 
de servei públic i de nonprofit, de prestadors de ser-
veis nonprofit, i amb una voluntat clara de mantenir 

un servei equitatiu i universal..., i entenem que el mo-
del català de salut és un model diferent del que hi ha a 
l’Estat espanyol. Actualment a l’Estat espanyol veiem 
comunitats autònomes, com a Madrid o a València, 
que s’estan venent els hospitals, que els estan priva-
titzant, i que estan duent a terme unes polítiques que 
sí que estan cobertes, en aquest sentit, per la Llei de 
contratos –del Estado español– i per una determinada 
normativa, doncs, en aquests termes.

Aquest model no és el model català, no és el model que 
s’ha governat durant els últims trenta anys, i no és el 
model que s’està impulsant des del Departament de Sa-
lut del Govern de Catalunya. Per tant, crec que la seva 
tasca en aquest sentit, doncs, amb les diferents conclu-
sions, amb les diferents anàlisis i les diferents alterna-
tives, era perceptiva per poder prendre decisions, no?

En aquest sentit vindria la meva primera pregunta. És 
evident que la cotilla més gran que tenim és la Llei de 
contratos del Estado. És evident que per poder resol-
dre i poder aplicar al cent per cent la voluntat i el mo-
del del model català de salut la cotilla més important 
que hem de veure aquí és la Ley de contratos del Es-
tado. I és evident, doncs, per tant, quines són les mo-
dificacions que s’haurien de fer a la Ley de contratos 
del Estado per tal de poder desenvolupar amb plenitud 
el nostre model català de salut. Aquesta seria la pri-
mera pregunta, i una apreciació: que és evident que si 
a Catalunya poguéssim tindre competències i pogués-
sim tindre, per tant, un estat propi que ens protegís en 
aquests termes, no tindríem aquests problemes de co-
tilles per poder desenvolupar el nostre model, que és 
un model de servei públic, de prestació de servei uni-
versal i equitatiu, i amb una voluntat de no-ànim de 
lucre en aquest tema.

També constatar un punt, no? Que el model de sa-
lut sempre ha sigut pioner, i crec que en aquest sen-
tit, doncs, la prestació de serveis i la dinàmica que pu-
guem dur a terme en aquest àmbit és pionera per molts 
altres aspectes del Govern de la Generalitat de Catalu-
nya, però també per molts altres aspectes de l’Adminis-
tració pública, ja siguin ajuntaments, ja siguin diputa-
cions, consells comarcals, etcètera, perquè serveixen 
de base, també, per garantir el nonprofit en altres àm-
bits. Per exemple: doncs, les llars d’infants gestiona-
des per ajuntaments com l’Ajuntament de Tarragona, 
hem vist que l’última contracta pública l’ha guanyat 
una empresa amb ànim de lucre de Florentino Pérez, i 
que per tant aquí, doncs, l’experiència en aquest àmbit 
també és positiva i pionera, perquè ens pot donar ba-
ses i pot donar exemples de com intentar que el senyor 
Florentino Pérez no gestioni serveis públics amb ànim 
de lucre. I crec que, en aquest sentit, des del Grup de 
Convergència i Unió creiem que la iniciativa que es 
pugui, per tal de garantir més en aquests termes..., 
doncs, és potent i és positiu en aquest sentit. 

Sobre les diferents, i ja entrant més en un detall, ja en-
trant més en algun àmbit..., és evident, per tant, que te-
nim aquesta cotilla que és la Llei de contratos del Es-
tado, que és la que ens mana, i és la cotilla que tenim, 
la de l’Estat espanyol, per no poder desenvolupar el 
nostre sistema amb plena garantia. Entenc que si tin-
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guéssim un estat propi podríem fer la llei que ens  
vingués més de gust per tal de poder implementar un 
sistema que garantís el no-ànim de lucre, i per tant 
evitar les privatitzacions en aquests termes. Però ja 
que estem encotillats, anem a veure com la cotilla, 
doncs, ens pot..., poder desenvolupar el nostre model 
amb la cotilla que tenim de l’Estat espanyol.

En aquest sentit, sobre els indicadors d’acreditació, la 
meva pregunta seria: bé, dintre de l’acreditació de les 
empreses que poguessin concursar, hi ha la possibili-
tat de limitar estrictament que empreses amb ànim de 
lucre, que vulguin fer negoci amb el sistema de salut, 
poguessin no concursar? És possible, això, d’una for-
ma clara i nítida? Perquè si aquest punt ja és possible 
ja solucionem la majoria de problemes, ja donaríem 
els problemes per resolts en aquests termes.

El segon punt, pel que fa a l’adjudicació. El que es-
tà succeint en alguns concursos, i no necessàriament 
de l’àmbit del Servei Català de la Salut –ja sé que és 
l’objecte..., però en altres àmbits–, com pot ser serveis 
d’assistència domiciliària o llars d’infants, no és un 
problema de criteris econòmics, no és que les empre-
ses sense ànim de lucre no facin ofertes més econòmi-
ques que les empreses amb ànim de lucre, al contra-
ri: econòmicament –o molt sovint– les empreses sense 
ànim de lucre, ja siguin de propietat privada o de pro-
pietat pública, tendeixen a presentar ofertes més eco-
nòmiques que les amb ànim de lucre, justament per-
què no hi ha ànim de lucre, no?

Però el que succeeix molt sovint és que tots els criteris 
tècnics, que no són econòmics –els plecs, els jurídics, els 
administratius, de garanties, etcètera–, doncs, és evident 
que les empreses amb ànim de lucre tenen uns equips 
jurídics, experteses professionals dels concursos pú-
blics, que això sí que fa difícil de competir-hi, no?

La meva pregunta en aquests termes és: com això es 
podria solucionar? Com es podria resoldre? Perquè 
generalment qui és expert a gestionar serveis de salut 
pot ser no expert a presentar-se a concursos públics. 
Això és un desavantatge que hi pot haver, i si això fóra 
possible solucionar-ho mitjançant una mesa d’experts. 
És un sistema de la contractació pública que existeix, i 
que és una via per tal de, els criteris subjectius, doncs, 
fer-los molt amplis i de poder, en aquest sentit, dirimir 
i treballar i tirar endavant.

Sens dubte, estem molt d’acord amb els mecanismes 
d’execució i d’avaluació. Crec que el Govern entomarà 
aquest informe; crec que podrà ser garantia de poder 
tirar endavant i poder treballar.

Fins aquí, senyora presidenta.

(Veus de fons.)

La vicepresidenta

No, en tot cas ara fem primer el torn de tots els grups i 
després tindrà aproximadament quinze minuts per po-
der respondre. Seguim, doncs. Gràcies, senyor Batet, 
en tot cas no ha esgotat tot el seu temps. Continuem, 
doncs, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 

de Catalunya. La senyora Alba Vergés, doncs, té la pa-
raula. Gràcies.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, presidenta. I moltes gràcies, senyor Josep 
Ramon Fuentes, per la seva exposició d’aquest infor-
me. És un informe que s’ha realitzat arran de la moció 
d’Esquerra Republicana de Catalunya al Parlament 
motivada –tots ho sabem– pel concurs que va sortir 
per gestionar l’àrea bàsica de salut de l’Escala, que te-
nia el CAP de l’Escala i diferents consultoris. Era, en 
aquest model sanitari català, la primera vegada que 
una empresa multinacional de serveis generals, i per 
tant que no acreditava cap mena d’expertesa en l’aten-
ció primària a Catalunya, es presentava a un concurs 
d’aquestes característiques, que ens va alertar a tots i 
va mostrar, doncs, una debilitat en el nostre model de 
contractació de l’atenció sanitària a Catalunya.

Per aquest motiu vam demanar aturar les licitacions 
que hi hagués pendents de fer i demanar aquest infor-
me que avui vostè ens ha presentat aquí, per poder fer 
els canvis normatius necessaris per protegir l’atenció 
sanitària primària, en aquest cas, però alhora ja ho 
vam estendre a tota l’atenció sanitària i també soci-
al, amb el seu objecte principal, que no és el lucre si-
nó l’atenció més pròxima a la ciutadania el que ens ha 
d’ocupar com a servei públic.

Creiem, per tant, que és un informe totalment neces-
sari. Estem satisfets amb el resultat, mostra que hi ha 
possibilitat de fer les coses diferents, més ben fetes, 
perquè la finalitat del servei públic, doncs, esdevingui 
d’interès per a tota la ciutadania.

En la introducció de l’informe es diu que: «La publi-
ficació del sistema resta garantida pel monopoli de la 
contractació i adquisició dels serveis de salut i del 
seu control i avaluació permanent.» Entenem que és 
un servei públic i per això ja garanteix la publifica-
ció que vostè parla, i jo ho definiria amb els termes 
de: «Ha de quedar garantida sempre i en tot moment.» 
Perquè la garantia del que és públic, que el servei sim-
plement és públic, l’hem de poder controlar, n’hem de 
poder fer el seguiment, com vostè bé ha explicat que 
diu aquest informe.

Diu també que una de les característiques fonamentals 
del model és que, malgrat la pluralitat de titularitat –si 
són públics, si són privats–, tots reben el mateix tracte 
sense distincions en el marc de la concertació públi-
ca. D’acord. Demanaríem aquí que aquesta concerta-
ció pública també fos més transparent; per tant, millo-
rar la transparència en els temes de contractació, que 
això apodera també la ciutadania a un major control i 
a afavorir el sentit social de les contractacions públi-
ques als serveis públics. Per tant, es conclou en aquest 
informe també que formar part o no de la xarxa està 
regulat en última instància per un decret nostre que re-
gula l’establiment de convenis i contractes de gestió de 
serveis assistencials en l’àmbit del CatSalut. Per tant, 
nosaltres insistiríem a aprofundir en aquesta transpa-
rència sobre aquests convenis i aquests contractes, els 
quals signa CatSalut amb diferents proveïdors.
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Vull afegir que hi ha viabilitat jurídica. En aquest sen-
tit, vostès afirmen que el marge que dóna la legislació 
és escàs, i és cert que la Llei de contractes del sec-
tor públic beu de la normativa europea, una normati-
va que també en moltes coses, doncs, defensa la lliure 
competència, i per tant això va en detriment del que 
va demanar aquest Parlament per a aquest informe. El 
tema és si aquesta societat catalana, si aquest Parla-
ment, vol en si un mercat sanitari. Nosaltres creiem 
que aquí estem discutint no de lleis de mercat, sinó de 
servei públic sanitari, i per tant són molt adients totes 
les coses que es conclouen en aquest informe.

Per tant, no entrarem més en el tema que la Llei de 
contractes s’ha de poder salvar d’alguna manera. Vos-
tès han mostrat que hi ha possibilitats de fer-ho –que 
hi ha possibilitats de fer-ho des d’aquí–, per tant nosal-
tres ens emplacem que posem fil a l’agulla per fer-ho. 
Per exemple, en el fet de criteris econòmics de l’estil 
de mirar que els beneficis econòmics es reinverteixin 
en el mateix servei, delimitar aquest lucre, etcètera.

Comencem una mica per l’ordre que vostè ha fet. Ha 
parlat de clarificar quines entitats han de ser conside-
rats mitjà propi i quines no. Això evidentment és molt 
important. Hi ha hagut discussions fortes en el Parla-
ment, i fins i tot hi ha algun judici referent a això de 
si és mitjà propi o no. Per tant, trobo que és un requi-
sit indispensable com a punt de partida. Primer de tot, 
comencem i fem això; un cop això aclarit, ja comen-
cem amb l’acreditació i els estàndards de qualitat. Si 
bé l’atenció hospitalària sí que ha passat per aquesta 
acreditació, vostès mostren que cal potenciar i aplicar 
estrictament aquests estàndards, que cal la revisió pe-
riòdica anual per tal de garantir el seu manteniment 
durant tota la vigència del contracte, que cal el con-
trol de l’acreditació i de l’acompliment d’aquests es-
tàndards de qualitat en les subcontractacions –en les 
subcontractacions–, que és un dels temes que en el 
model sanitari s’estan aplicant molt, i per tant hem de 
garantir tot el procés i el seu manteniment durant tota 
la vigència d’aquests contractes.

Estem molt d’acord, des del Grup d’Esquerra Republi-
cana, que no és un edifici, no és una estructura la que 
s’ha d’acreditar, sinó una forma de gestionar un servei 
que és públic, i sobretot quan la línia que s’està por-
tant avui en dia és de passar de tenir una xarxa de cen-
tres a tenir uns serveis en xarxa. Entenem que a l’aten-
ció primària fins ara no s’ha fet això, o no s’ha regulat 
com calia, i per tant és un requisit indispensable abor-
dar aquesta acreditació per a l’atenció primària, que és 
el que ens va portar a fer aquesta moció al Ple.

Han posat alguns exemples clars de com es poden 
revisar les acreditacions, i sobretot l’èmfasi a realit-
zar un seguiment periòdic de les activitats i del com-
pliment de les instruccions i estàndards de qualitat, 
l’efectivitat del qual cal potenciar, sens dubte. Això 
és el que vostès diuen: n’hi ha per a proves diagnòs-
tiques, transport sanitari, oxigenoteràpia. Això també 
és revisable, i per tant des d’Esquerra Republicana en-
tenem que, per una banda, l’autoritat sanitària al nos-
tre país és el Departament de Salut i no pas el CatSa-
lut, que actua com l’asseguradora pública, que actua 
com la compradora i organitzadora d’aquests serveis. 

I en aquest sentit estem d’acord que l’establiment dels 
estàndards de qualitat, com a instrument molt lligat a 
la contractació de serveis, sigui una funció atribuïda al 
Departament de Salut i no al CatSalut.

Quant a l’acreditació de serveis socials, també ens afe-
gim a la recomanació de l’informe per reglamentar 
específicament els requisits. I entrant una mica en el 
plec de clàusules i la interlocució contractual, l’execu-
ció contractual, tampoc no em voldria repetir amb el 
que he dit, però trobo que hi ha moltes coses impor-
tants, com l’augment de ponderació de criteris subjec-
tius, sempre que hi hagi una determinació precisa, un 
contingut concret perquè no es puguin tombar les ba-
ses dels concursos.

Trobem importantíssim el comitè extern a l’òrgan de 
contractació. Agraïm l’especificació de possibles cri-
teris, com per exemple l’econòmic –que he esmentat 
abans–, la limitació del lucre, la reinversió de benefi-
cis, etcètera, que això faria que a empreses de capital 
risc ja no els interessés entrar en un sector sanitari que 
nosaltres entenem que no és un mercat, sinó un servei 
públic.

Trobem important aquesta idea de posar un responsa-
ble de contractes identificable amb noms i cognoms: 
si és una sola persona, o bé un òrgan, que sigui identi-
ficable, que sigui responsable, i per tant que sigui fei-
na especialitzada que comporti responsabilitats i que 
també comporti, evidentment, el retiment de comp-
tes i la possibilitat de prendre aquestes decisions vin-
culants, que són les que faran que aquest control dels 
contractes sigui realment real.

Pel que fa a les execucions contractuals, amb les con-
dicions d’execució han posat també molts exemples 
importants que crec que val la pena, com a adminis-
tracions, mirar, remirar i intentar aplicar en els con-
cursos del sector públic.

Quant a la inspecció i control –ho he dit abans–, el fet 
que sigui vinculant implica que hi hagi potestat san-
cionadora en algun punt. No veiem tan clar per quin 
motiu aquesta potestat sancionadora l’emmarquen en 
el CatSalut, quan l’autoritat i la responsabilitat reca-
uen en el Departament de Salut. I han parlat de fer 
control extern a través, per exemple, d’aquest comi-
tè d’extern, i nosaltres entenem que hi ha una agència 
de qualitat que nosaltres voldríem independent i que 
per tant podríem aprofitar per fer aquesta tasca també 
sancionadora. 

Quant a seguiment i avaluació contractuals, remar-
quen que són necessaris els controls periòdics reals, 
que això ja ho preveu la llei, i que per tant s’ha d’exer-
cir aquesta llei coordinats amb la figura del responsa-
ble del contracte. Aquí remarquem també la separació 
dins del CatSalut –remarquen vostès en l’informe– del 
que és la contractació i compra i del que és el segui-
ment i avaluació d’aquests contractes, i ens preguntem 
per què la seva proposta és aquesta, i no també direc-
tament assignar-ho a l’Agència de Qualitat, a l’Aquas.

La vicepresidenta

Senyora Vergés, ja té el temps esgotat.
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Alba Vergés i Bosch

D’acord. Només, res, acabo...

La vicepresidenta

Gràcies.

Alba Vergés i Bosch

...molt poc. La meva última pregunta és si han pogut 
seguir diferents casos que han sortit, com per exem-
ple si s’han estudiat el cas del CAP de l’Escala, que 
va portar a fer aquesta moció, o el cas, per exemple, 
de l’Ajuntament de Girona, que ha adjudicat a una em-
presa espanyola –en detriment d’una empresa de la 
ciutat amb treballadors de diversitat funcional, com és 
el Grup Mifas– la seva gestió de zones blaves. Perquè 
tenim la sensació que si s’apliquen aquestes recoma-
nacions que surten a l’informe...

La vicepresidenta

Senyora Vergés, hauria d’anar acabant, si us plau.

Alba Vergés i Bosch

...sí, sí, acabo..., estarem fent les coses molt millor, i 
més justes pel que fa al destí. Voldríem saber si aquests 
fracassos, aquests exemples, veuen vostès si és un tema 
polític o que bé com a administracions no hem sabut 
aplicar aquestes coses que la llei a hores d’ara ens per-
metria, o amb pocs canvis, perquè en tot cas inten-
taríem formar les administracions locals, perquè –hi 
insistim– estem satisfets de l’informe i creiem que es 
poden fer les coses més ben fetes.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Tot seguit, per part del Grup Parla-
mentari Socialista, l’honorable Marina Geli. Senyora 
Marina Geli, té la paraula.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, presidenta. Abans que tot, volia donar 
les gràcies al senyor Fuentes i al grup que ha fet aquest 
informe, perquè aporta debat i llum d’algunes de les 
qüestions bàsiques que està, jo crec que està revisant, 
en general, el món i Europa i Espanya - Catalunya, 
amb relació a la contractació pública.

Però em permeten uns previs?, perquè hi ha algunes 
preguntes molt concretes per aportar més llum. Aquí 
discutim..., hi ha moltes coses juntes, eh? –moltes co-
ses juntes–, però deixi’m posar a veure avui –avui. Pe-
rò si agafem les dades del 2010 del pressupost..., per 
tant, és: podrem continuar així, amb les contracta-
cions que fem? Amb les dificultats econòmiques que 
hi ha? Dels 10.000 milions d’euros gastats el 2010, si 
en traiem el 30 per cent de farmàcia i de productes sa-
nitaris, la resta –la resta, 7.000 milions–, més del 85 
per cent està en mans d’entitats sense ànim de lucre 

al nostre país. Això ho hem de dir, perquè jo no estic 
en contra de l’ànim de lucre; ho dic perquè a vegades 
hauríem d’estar..., haurem de nacionalitzar les farma-
cèutiques, eh?, perquè el sector sanitari és un sector 
d’una complexitat extraordinària, perquè compra pro-
ducte. Per tant, la pregunta és: podrem continuar amb 
aquest 85 per cent, per dir-ho així, que és sense ànim 
de lucre en el nostre país? I què hem de fer, contrac-
tualment parlant i entre altres qüestions, perquè això 
sigui així? Perquè és evident: quan ho traguem al con-
curs, per les necessitats econòmiques, per etcètera, pot 
ser que perdin, com va passar en el cas d’Eulen o al-
tres qüestions. Aquest és un dels debats. Ho dic per-
què...

Segona qüestió: el nostre grup parlamentari és fidel 
a la història del sistema sanitari públic de Catalunya. 
Servei públic és aquell que està finançat amb diners 
públics. Amb independència de la titularitat, eh? Per-
què si no ens fem un embolic –ens fem un embolic 
importantíssim–, i tornem a discutir coses que avui no 
ens ocupen –que podem discutir-les, perquè tal vega-
da és que ja no estem d’acord amb el què. Si no estem 
d’acord amb el què, no és avui, l’àmbit on hem de dis-
cutir-ho.

I voldríem saber la primera qüestió: models compa-
rats, si us plau. Suposo que vostès en el seu informe..., 
no?, perquè això no només li passa a Catalunya –no 
només–: tot Europa i tots els sistemes nacionals de sa-
lut els darrers anys estan revisant això que ara nosal-
tres... Per tant, models comparats: el Canadà, Suècia, 
el Regne Unit, per dir, perquè són tres territoris del 
món on hi ha sistemes nacionals de salut amb una pri-
mària molt potent i amb provisió hospitalària d’altres 
línies diversa, en general no funcionarial en els tres ca-
sos, per dir-ho així, eh? –per dir-ho així.

I aquí un afegitó. Perquè una de les dificultats que 
hem tingut, senyor Fuentes, important, és: què és 
l’ICS? No, perdoni, eh?, perquè ho vull plantejar aquí 
perquè precisament el vam passar a empresa pública, 
no?, i en canvi, de facto, el continuem tractant com a 
administració pública. I com que això en termes pres-
supostaris, per dir-ho així, si trec fora farmàcia és 
pràcticament el 60 per cent del pressupost, m’entenen?  
No, perquè no és un tema menor –no és un tema me-
nor–, perquè si realment el posem a l’epígraf d’empre-
sa pública també haurem de veure, en el cas –vostè ho 
coneix bé–..., quan professionals a l’empresa que vostè 
presideix volen fer una EBA, què fem? M’entenen, el 
que vull dir? En el cas de l’empresa pública a Tarra-
gona vostè sap què va passar. Per tant, és que no és un 
tema menor, perquè té una magnitud d’un calat extra-
ordinari, el que estem parlant.

Per tant, vostè suposo que..., i potser ens poden fer ar-
ribar, o podem discutir models comparats. He parlat 
del cas del Regne Unit, perquè vostès saben que la pri-
mària són entitats de professionals, etcètera, que ges-
tionen la primària –ho saben. O el cas de Suècia, no? 
Amb tots els governs, des que es va crear el sistema 
nacional de salut, la primària són models també d’as-
signació pressupostària de base territorial o la primà-
ria..., amb diferents fórmules d’organització. Aquest és 
un tema substantiu.
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Segon tema amb relació a què podem fer per aclarir 
del que parlem. Segona proposta i pregunta: la XHUP, 
quan la van fer, el 85, aclaria que van fer molts hos-
pitals que la xarxa pública hospitalària..., pràctica-
ment 98 per cent nonprofit –per no dir el cent per cent, 
m’entenen? Bé, 95 per cent, és igual, perquè després hi 
han, entre Pere Mata –potser, si és que el considerem 
amb ànim de lucre– i ara el Sagrat Cor, per dir, eh? 
–per dir–..., però, vaja, la gran majoria. Però, clar, al 
Siscat –i aquesta és la pregunta, perquè vostès hi fan 
referència– no hem acabat de fer el mateix que vam 
fer a la XHUP, i aquí esdevé un dels debats que te-
nim ara: per què hem de treure a concurs la primària 
no-ICS, i per què no traiem a concurs els hospitals ca-
da deu anys? Si tots són Siscat... No, no és menor, ai-
xò que dic. Perquè aquest és un segon gran..., de traç 
gros, eh?, però que potser aclariria per què una part 
molt important, que és fonamentalment hospitals, pri-
mària, salut mental i sociosanitari o allò... I també in-
trodueixo en aquest segon punt l’element determinant 
del decret de xarxes, senyor Fuentes. El decret de xar-
xes, i com compra el CatSalut, perquè no és menor.

Podem ser molt crítics amb el sector salut, eh?, que és 
la tercera qüestió: som capaços de fer una normativa 
només per a Salut, tenint en compte la normativa eu-
ropea de SEC 95, defensa de la competència, etcète-
ra, normativa estatal i normativa catalana? Tenint en 
compte que el mateix Govern de la Generalitat té una 
oficina de contractació única a Presidència? O això no 
és possible excepte que sigui per la via que jo deia del 
Siscat? No és menor, això, perquè aquest és un tema, 
discutim aquí encara un sector que la majoria va o bé 
directament a l’ICS, directament a concerts –per dir-ho 
així– hospitalaris, i una altra part va a concurs: a con-
curs a les xarxes o bé a concurs –que és l’altre element, 
l’altra pregunta que volia fer–, cada deu anys o cada 
quan sigui, de productes, i aquí introdueixo un element 
molt important, que és la sectorització, senyor Fuentes.

Quan fins i tot fem el concurs a transport sanitari, 
rehabilitació o oxigenoteràpia, per posar les fórmu-
les... És una altra fórmula, eh?, que és: passem diners 
a l’ICS –per tant el tractem com a administració–; a 
l’altra –la XHUP o no la XHUP–, la concertació, con-
cursos, no? –concursos–... La consideració que els ad-
judiquem un sector, estic parlant, però els fem anar a 
concurs cada deu anys. I vostè deia: «Això ho hem de 
revisar, què fem amb tot això? Quines clàusules fem?» 
Això és profit, eh? El sector ambulàncies, oxigenoterà-
pia –no d’ara, de sempre–, de rehabilitació, en núme-
ros és una quantia petita.

Per tant, també li pregunto, i aquí introdueixo el tema 
aquest de mitjà propi o no..., que aprofundissin. M’ha 
semblat entendre que vostès dirien: «Les empreses pú-
bliques són mitjà propi, tot allò que és cent per cent 
Generalitat.» Bé, podria ser un raonament; les parti-
cipades m’ha semblat entendre que sí i no, eh?, i les 
altres. És a dir, perquè aquí hi haurien diverses cate-
gories: si l’ICS el passem a empresa pública –perdoni, 
eh?, que no l’hi tenim, encara que ho és, però no l’hi 
considerem–, ens queden –que és majoritari, el 80 per 
cent– sectors participats, consorcis, fundacions de ba-
se municipalista o que alcaldes presideixen.

I després volia fer una consideració, per això els deia 
els models comparats. En molts països d’aquests que 
parlava abans, el Canadà, Suècia o el Regne Unit, no 
consideren les associacions de fórmules jurídiques di-
verses de professionals profit. Per tant, també volia 
que aclarís el mitjà propi i alguns elements comparats 
d’aquests elements que em semblen molt interessants, 
eh?, perquè s’està discutint, hi insisteixo, a tot Europa, 
o a tots els sistemes nacionals de salut.

Encara tenim una altra qüestió, de defensa de la com-
petència. Recordo l’interventor de la Generalitat quan 
nosaltres vàrem ampliar Logaritme, senyor Fuentes, 
que ens deia que acabaríem fent dúmping del revés, 
és a dir, que el creixement de Logaritme, que és una 
AIE de capital públic, eh?, començava a tenir una for-
ça tan important –no només de compra, sinó logísti-
ca– que sectors que es dedicaven a la logística o, en fi, 
a compra agregada, etcètera, ens podien posar una de-
manda per defensa de la competència. Parlo d’una 
AIE de capital públic, eh?, que és Logaritme. I per 
tant imagini’s que decidíssim que tot el sector públic 
el podem obligar a anar a Logaritme, sí o no?, perquè 
hi ha una cosa que es diu defensa de la competència.

No és menor, això, eh?, perquè comprem productes 
que podríem acabar comprant 1.000 milions de ma-
nera agregada; ara comprem com 500 milions, per-
què molts hospitals –el Clínic, etcètera– públics –Sant 
Pau, Parc de Salut Mar i l’ICS– van a compra agregada.

Acabo amb algunes altres consideracions que em 
semblen..., ja sé que –perdoni, eh?– he preguntat mol-
tes qüestions. Acabo, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Encara li queda un minut.

Marina Geli i Fàbrega

Com ho hem de fer, tot això? Nosaltres sustentem que 
ara és el moment que el sector salut pot tornar a ser 
exemple d’aclarir tot el que estem parlant, per la via 
del Siscat, eh?, per la via de totes aquestes diferents 
fórmules que tenim de compra de serveis. I aquí es 
tracta d’aclarir, i és interessant, la figura de l’especi-
alització, que es necessita molt coneixement, senyor 
Fuentes.

Per tant..., en l’àmbit precontractual, perquè si algun 
sector ha fet bé l’acreditació és Salut –és Salut. Bus-
quin un altre sector que acrediti com Salut per poder 
entrar a la xarxa, especialment hospitalària. Com que 
ara tenim l’acreditació feta pràcticament a totes les 
xarxes...

La vicepresidenta

Ara sí que ja pot anar acabant, senyora diputada...

Marina Geli i Fàbrega

...el conveni, per tant, volíem saber quins canvis nor-
matius, no de molta..., perquè si hem de canviar la Llei 
de contractes de l’Estat o les lleis europees i tal, en 
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fi, podem tardar temps, diríem. M’entenen, eh? Per-
què amb la legislació actual europea, espanyola, què 
podem fer des de Salut? De fet, el decret de conve-
nis i contractes anava per aquí, per tant la pregunta 
és: podem fer un decret, eh?, o una modificació de la 
LLOSC, o una LLOSC nova, per aclarir tots aquests 
termes? Perdoni, presidenta...

La vicepresidenta

Ja se li ha acabat el temps, senyora diputada.

Marina Geli i Fàbrega

...és que el tema és molt rellevant.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

A vostè. Tot seguit, per part del Grup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula la senyora Eva García.

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyora presidenta. I agrair, en primer 
lloc, la compareixença del senyor Fuentes i l’explica-
ció d’aquest document de treball, així també com del 
senyor Gomáriz, que l’acompanya, i donar les gràcies 
i felicitar tots els membres que han participat en l’ela-
boració d’aquest informe.

Nosaltres el compartim completament, el fons de l’in-
forme –el fons d’aquest informe–; entenem que poten-
ciar la transparència de la contractació pública, també 
en l’àmbit sanitari, és de vital importància, i més en 
aquests moments. Vostè deia, senyor Fuentes, que pre-
sentava un informe que venia donat per la moció del 
mes de febrer –crec que una moció de febrer o març–, 
i per tant, doncs, creiem que és molt i molt oportuna, 
la seva compareixença.

Ara, doncs, estem en aquests dies acabant de preparar 
les conclusions de la comissió d’investigació que es va 
crear en aquest Parlament, una comissió d’investiga-
ció que es va crear per esbrinar totes aquelles irregu-
laritats, també en la contractació pública, de l’àmbit 
sanitari català, i per tant entenem del tot oportuna la 
seva compareixença, així com la presentació d’aquest 
informe. Nosaltres hi hem tingut accés fa poques ho-
res, i per tant li asseguro que en donarem una lectu-
ra més profunda, perquè entenem que és un document 
molt i molt important.

Algunes de les preguntes que nosaltres teníem previst 
adreçar-li, doncs, ja altres diputats, altres portaveus 
de forces polítiques ja les hi han adreçat, i per tant, 
doncs, jo li’n faré algunes una mica concretes, però 
sí que m’agradaria fer un comentari previ. Algun por-
taveu, absent en aquests moments, abans es referia..., 
com a «cotilles», i crec que ho ha dit unes divuit o 
vint-i-vuit vegades. Home! Jo li voldria recordar al se-
nyor absent, doncs, que –i crec que es referia a la llei 
espanyola de contractes públics, em sembla, suposo 
que es referia a això–..., jo li voldria recordar al senyor 
Batet que malgrat aquesta llei de contractació pública, 

doncs, malgrat això, tenim actualment a la sanitat cata-
lana mitja cúpula imputada, i que per tant alguna cosa 
miri dintre de casa seva abans de fer tantes crítiques 
amb aquest discurs nacionalista que arriba un moment 
que ja cansa una mica, no?

Però, en tot cas, anem cap a l’important, que no són 
pas les paraules del senyor absent: doncs, dir-li, senyor 
Fuentes, que vostè deia que a Catalunya el sistema 
és públic, amb independència de qui siguin els pres-
tataris. Li volíem preguntar, senyor Fuentes, si vostè 
creu que realment és un bon sistema. Creu que no ha 
tingut errors –creu que no ha tingut errors en els úl-
tims temps? I per tant si creu també que es pot regular 
l’accés al contracte també de les empreses amb ànim 
de lucre. Alguna cosa ha dit respecte a això, però ens 
agradaria que en la seva resposta hi pogués aprofundir 
una mica més.

Parlant d’una polèmica que jo crec que no ha sortit 
en la seva intervenció, a mi m’agradaria que ens par-
lés una mica del tema de l’Hospital de Sant Pau. I ens 
agradaria saber quines coses es van fer malament, des 
del seu punt de vista. Atès que es van descobrir mul-
titud i quantitat d’irregularitats en la contractació pú-
blica, ens agradaria saber la seva opinió com a expert; 
com a expert del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Rovira i Virgili, ens agradaria saber la se-
va opinió. 

Nosaltres hi estem molt d’acord quan vostè parlava, 
bé, del plec de clàusules i contractació, també de la 
interlocució contractual. Es referia, deia, que s’havi-
en de posar noms i cognoms a la persona encarrega-
da –persona o persones– o grup encarregat de dur a 
terme tot el procés contractual, amb la responsabili-
tat i obligació que això comporta. Entenem que això 
no s’ha fet fins ara, o s’ha fet d’una altra manera, pe-
rò creiem que és força important, doncs, el fet de po-
der tenir un referent, una referència en una persona en 
concret.

També hi estem molt d’acord, amb les exigències eu-
ropees –entenem, molt importants– quant als controls 
reals i també quant a vetllar per les subrogacions o 
subsubrogacions. Deia també al final –així ho ha dit 
una mica de passada, però m’ha semblat molt inte-
ressant–..., la revisió de les clàusules penals per posar 
sancions, però no ens ha quedat clar, aquestes sancions, 
si han d’anar dirigides, com ens ha semblat entendre, 
al CatSalut, o en tot cas nosaltres creiem que això és 
competència..., i per tant el subjecte sancionat hauria 
de ser el Departament de Salut, però això no ens ha 
acabat de quedar clar, i per tant li agrairíem una refe-
rència o un aclariment respecte a això.

I ja per acabar, senyor Fuentes, com li deia abans, es-
tem en aquests moments acabant de preparar, tots els 
grups parlamentaris, les nostres conclusions de la co-
missió d’investigació de la gestió sanitària a Catalu-
nya. I per tant crec que és més oportuna que mai la 
seva compareixença, l’explicació d’aquest informe, 
d’aquest document de treball.

I li agrairíem també un consell, o una reflexió o una 
consideració per part seva, de quines creu que han de 
ser, diguem-ne, les conclusions o els consells que hau-
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ríem d’incorporar, doncs, cadascun dels grups parla-
mentaris, o si més no quina hauria de ser una de les 
conclusions més importants de la comissió d’inves-
tigació que d’aquí a poques setmanes, doncs, aquest 
Parlament amb tota probabilitat aprovarà.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies a vostè, senyora diputada. I ara tot seguit és el 
torn del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa; té la paraula el 
seu portaveu, el senyor Josep Vendrell. Té la paraula, 
gràcies.

Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies, presidenta. També donar la benvinguda al se-
nyor Fuentes i al senyor Gomáriz, i agrair-los el seu 
treball, el seu informe, que vam rebre ahir, que estudi-
arem amb detall i amb calma, però que sí que podem 
veure que hi ha suggeriments interessants, no?

Recordar quin n’és l’origen, també; l’origen és..., la 
problemàtica va sortir sobretot a partir del fet que una 
multinacional no especialitzada en qüestions sanitàri-
es, Eulen, va guanyar el concurs del CAP de l’Escala 
i el rebuig social que això va provocar, malgrat que en 
aquells moments el mateix conseller Boi Ruiz venia a 
dir: «Em sap greu però no hi ha marge, em sap greu 
però no hi ha marge legal, no hi ha marge jurídic, és 
el que hi ha, és la normativa europea, és la llei de con-
tractació de l’Estat.» 

Jo aquí tinc la impressió –vostès m’ho confirma-
ran–, pel que vostès diuen, que no és que hi hagi molt 
–molt– marge, però hi ha moltes possibilitats de fer 
coses, o moltes possibilitats d’evitar que ens trobem 
amb les situacions que ens vam trobar en aquell cas, 
no? Malgrat que el context és el que és, que és un con-
text –un ambient ideològic, per entendre’ns, a Catalu-
nya, a l’Estat espanyol i en el conjunt d’Europa– que 
afavoreix allò que en diríem els processos de mercan-
tilització del sistema sanitari o de la provisió de sa-
lut per diferents vies i per diferents mecanismes, d’allò 
que s’ha arribat a anomenar «de la nova gestió pública» 
o de processos de privatització directes com els que 
s’han fet a Madrid, o com els casos ja de fa uns anys 
del model Alzira, en el cas del País Valencià, no?

Algunes consideracions sobre la forma del document. 
A mi m’ha sorprès que no hi hagués una certa avalu-
ació d’aquest supòsit i d’aquest cas concret. No sé si 
vostès el CAP de l’Escala l’han tingut com a referèn-
cia de què va anar bé. És a dir, què es va fer malament, 
en aquest cas? O com es va fer? Què és el que passa en 
altres comunitats autònomes? M’ha faltat potser una 
mica de política comparada, i també a nivell europeu, 
perquè em sembla molt interessant, perquè, a més a 
més, bona part de la normativa és d’origen europeu: 
què és el que passa, no? I quina és una mica la juris-
prudència que hi ha sobre aquestes qüestions, no? He 
trobat a faltar aquestes referències que ens poguessin 
orientar, no?

Sobre el model, efectivament, el model català és el 
que és, que és la provisió de servei públic, universal, 
etcètera, amb independència de la titularitat efectiva 
del proveïdor sanitari; un model que separa la plani-
ficació, la contractació i la prestació de serveis, que 
aquesta és l’evolució que ha tingut, però que en po-
dia haver tingut una altra –o que en són possibles d’al-
tres–, perquè l’article 5 i l’article 7 de la LOSC po-
drien tenir altres lectures també d’un model molt més 
integrat –d’un sistema català de salut, d’un sistema na-
cional de salut, molt més integrat. I la veritat és que 
ara tenim aquesta separació, no?, entre qui contracta 
el CatSalut, que sovint fa –no s’ho prengui malament, 
eh?, però perquè ens entenguem– de subhastador o de 
comprador, diguéssim, dels serveis sanitaris, i el de-
partament que planifica, i és un sistema que ha arribat 
a ser molt confús, amb una quantitat d’ens, consorcis, 
fundacions, etcètera, que a vegades és difícil identi-
ficar qui fa què o qui és què, o qui és el responsable 
polític de què, i on es confon tot molt, no?, fins i tot la 
mateixa opinió pública. Públic, evidentment, no és no-
més allò que depèn de l’Administració de la Genera-
litat, no és només l’ICS; públics també són tot aquest 
seguit d’ens i de consorcis que depenen dels ajunta-
ments. I tenim un paper molt important del sector so-
cial, i del tercer sector social, i evidentment també hi 
ha els actors privats mercantils, no?

En aquest sentit, hi ha una qüestió que per nosaltres és 
fonamental –ho dic com a posicionament polític gene-
ral–, que és garantir que tinguem un veritable sistema 
nacional de salut, i clarificar o regenerar el caràcter 
públic d’aquest sistema nacional de salut, evidentment 
evitant també que l’ànim de lucre o els elements de 
mercantilització..., d’ànim de lucre de diferents for-
mes, perquè les EBA, que és un model que a nosaltres 
no ens agrada, també introdueixen aquests elements 
de mercantilització amb una paraula que sona molt bé, 
que és això de l’autogestió, però també tenim empre-
ses que cada vegada més, i multinacionals que, com 
que hi veuen una font de creixement econòmic i de 
possibilitats de negoci, doncs, volen gestionar aquelles 
parts, diguem-ne, de la gestió pública que encara no 
estan sotmeses a tutela o a presència mercantil, com 
són els serveis socials –tot i que n’estan molt més–, o 
el cas dels serveis sanitaris.

M’agradaria que desenvolupessin més –i només es-
tà desenvolupat en un paràgraf, però que em sembla 
fonamental– què és aquesta idea d’aquesta expressió 
de «mitjà propi» i «servei tècnic» de la Generalitat 
que ens permet la directiva europea. Però jo crec que 
aquesta seria la condició fonamental: aquest és l’ele-
ment previ, no?, és a dir, la decisió sobre quins ens 
tenen als seus estatuts la definició de mitjà propi i ser-
vei tècnic de la Generalitat, i per tant no han d’anar a 
concurs, no s’han de sotmetre a cap concurs de licita-
ció. I clarificar això, és a dir, aquests ens que tenen el 
50 per cent del seu capital –o la presència de la Ge-
neralitat, en lloc del 50 per cent en els seus consells 
d’administració–; és una qüestió bàsica i una qüestió 
fonamental, i ens estalviaríem molts problemes. O si-
gui, que la primària o les diferents parts de la primà-
ria tinguessin aquesta consideració de mitjà propi, 
amb independència de la forma jurídica –empresa pú-
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blica, consorci, fundació. Però que hi hagués aques-
ta consideració de mitjà propi, perquè això exclouria 
ja d’entrada la necessitat..., en garantiria plenament el 
caràcter públic, i exclouria la necessitat d’anar a con-
curs, no? Si l’Administració té un seguit d’instruments 
en què confia, els ha de declarar com a mitjà propi, 
no? I en qualsevol cas, no és acceptable finançar in-
crements del patrimoni privat, encara que sigui sense 
ànim de lucre, quan hi ha instruments que els tenim a 
l’abast i que els permet la legislació, com és aquesta 
declaració de mitjà propi que la mateixa Administra-
ció pot decidir, doncs, a qui adjudica el servei, no?

Però més enllà d’aquest plantejament, sí que vostès 
plantegen qüestions jo diria interessants i que en pre-
nem nota, i que permetrien evitar que ens trobéssim 
amb el que ens hem trobat en el cas de l’Escala –en-
tenc jo–: les diferents fases, no? Vostès van per la via 
de l’acreditació –molt– per definir la fase, és a dir, 
els centres que s’han d’acreditar i les condicions de 
l’acreditació, les condicions dels plecs de clàusules i 
els criteris de l’adjudicació, la inspecció, la capacitat 
sancionadora, el seguiment i avaluació contractuals, 
etcètera. Jo crec que –és una pregunta que els faig–, 
entenc que això exigiria un altre paper diferent del que 
té ara el CatSalut, no com a organisme simplement 
adjudicador, sinó un paper molt més de control, molt 
més d’inspecció, de fixar les condicions, de fer un se-
guiment molt més estricte de com s’està prestant un 
determinat servei, i no simplement la contractació i el 
pagament, sinó una veritable funció de direcció, si em 
permeten l’expressió, d’aquests serveis adjudicats, no?

Hi ha una cosa que crec que també és molt interessant, 
a la pàgina 15, no? Les mesures prèvies, on vostès di-
uen que cal evolucionar cap a un model on es dema-
nin indicadors a la gestora, és a dir, en què no sigui 
només la contractació o la concertació al centre, sinó 
que es tingui en compte qui hi ha darrere i qui en té la 
titularitat, per evitar..., l’expertesa, l’experiència, per-
què parlem no d’adjudicar qualsevol altre..., no parlem 
d’adjudicar serveis de neteja, d’escombraries, sinó de 
serveis sanitaris, on l’experiència sanitària, l’experte-
sa, és un element fonamental, i aquesta seria una via 
per evitar –almenys això entenc del mateix redactat 
literal– que siguin purs instruments, no?, que s’adju-
diqui a purs instruments de fons de capital risc, per 
exemple. Ho afegeixo jo: de multinacionals sanitàri-
es. I per tant jo crec que aquesta és una via interes-
sant a explorar. I també, si no ho entenc malament, sí 
que vostès plantegen, o seria possible que en igualtat 
de puntuacions el criteri d’adjudicació a entitats..., és a 
dir, es pogués afavorir les entitats sense ànim de lucre, 
que això és possible, i per tant allò que se’ns havia dit: 
«No, és que no és possible, perquè això podria vulne-
rar la lliure competència.» Jo entenc, no?, per la litera-
litat del que vostès diuen –ara ens ho poden explicar–, 
que això és possible, i aquesta és una qüestió clau.

Ens ha semblat interessant, i em sembla positiva, la 
idea aquesta de l’interlocutor, o del director de projec-
tes; per entendre’ns, no?, que hi hagi un responsable 
amb noms i cognoms, que la interlocució contractual 
estigui clara. M’agradaria que precisessin exactament, 
perquè potser sí que queda una mica confús, les fun-
cions del Departament, del CatSalut i de l’Agència...

La vicepresidenta

Senyor Vendrell, hauria d’anar acabant.

Josep Vendrell Gardeñes

...de l’Agència d’Avaluació.

Una petita crítica formal, que m’he deixat abans: ja 
sé que a vegades surt aquest llenguatge, però no ens 
agrada, quan descriuen els nous punts, a la pàgina 6, 
això de parlar dels resultats en els clients. Si volen és 
una qüestió estètica, però és una qüestió conceptual, 
és a dir, jo crec que hem de parlar de professionals, 
de ciutadans, però sincerament l’expressió «clients» és 
una lògica molt mercantil, i per tant no ens agradaria.

En definitiva, creiem que hi ha instruments –mitjà 
propi i altres dels que vostès plantegen aquí, eh?, la 
idea que aquí no estem contractant o adjudicant infra-
estructures, edificis, formes de gestió, sinó serveis sa-
nitaris– per evitar la mercantilització del nostre siste-
ma sanitari. I un plantejament polític global que jo els 
feia abans, que és: a partir de la idea de mitjà propi, 
cal reconstruir el caràcter públic del sistema sanitari, cal 
clarificar-lo...

La vicepresidenta

Senyor Vendrell, se li ha acabat el temps.

Josep Vendrell Gardeñes

...cal simplificar-lo i cal donar-li transparència per evi-
tar també tots els seguits d’irregularitats i suposats ca-
sos de corrupció que hem conegut.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies a vostè. I tot seguit, per part del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor José 
Manuel Villegas.

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señora presidenta. Gracias al señor Fuentes 
por su exposición y a todo el equipo que ha realiza-
do este informe. Nosotros creemos que es un informe, 
como ya se ha dicho, muy interesante, muy oportuno 
–muy oportuno por todo lo que se está viviendo en 
Cataluña y España por la problemática de la contra-
tación, y también por toda la discusión alrededor del 
sistema sanitario catalán.

Creemos que este informe puede ser una herramien-
ta muy interesante para todos nosotros. Lo recibi-
mos ayer, efectivamente lo hemos leído con atención 
y creemos que desde nuestro grupo, desde Ciutadans, 
estamos de acuerdo con muchas de las conclusiones 
que en él aparecen, y creemos que son muy oportunas.

En primer lugar, bueno, comentar que este informe, 
efectivamente, nace de una moción, y por enmarcar 
un poco, porque se han dicho cosas, por esclarecer un 
poco de dónde viene el informe, no se trata ni siquiera 
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–en el texto de la propia moción– de eliminar o de ha-
cer imposible el acceso a las entidades con ánimo de 
lucro, sino, como dice la propia moción, que el ánimo 
de lucro no pase por delante del interés público. Yo 
creo que aquí es donde nos tenemos que centrar. Có-
mo defender el interés público, cómo defender que los 
ciudadanos tengan acceso a un sistema, a unas pres-
taciones sanitarias de calidad, de la máxima calidad 
posible, sin que el hecho de que entren en nuestro sis-
tema determinado tipo de entidades perjudique esos 
estándares de calidad o los ponga en riesgo en un fu-
turo, ¿no?, como se ha visto en algunos sistemas sani-
tarios, como el británico.

Creo que es aquí donde nos tenemos que centrar, más 
que en la pelea entre el ánimo de lucro o no el ánimo 
de lucro, y de hecho la primera conclusión del informe 
va por ahí. No se puede discriminar por la forma jurí-
dica a las entidades que quieren gestionar un servicio 
de este tipo, pero sí que hay mecanismos para hacer 
que tengamos criterios que nos permitan defender ese 
interés público, es decir, defender esos estándares de 
calidad.

Por otra parte, sería –yo creo– muy simplista dejar el 
análisis también en ese primer concepto, de ánimo de 
lucro o no. Porque, bueno, aparte de los formalismos y 
de la forma jurídica de las sociedades, luego sabemos 
que hay otras cuestiones que pueden afectar el tema, 
es decir: podemos tener entidades que formalmen-
te no tienen ánimo de lucro, pero luego hay que ver, 
pues, qué estructura tienen, dónde y qué remuneración 
tienen los gestores que las llevan. Entonces, quedar-
nos en un formalismo de ánimo de lucro o no yo creo 
que sería una visión muy simplista de la situación.

Entonces, a partir de ahí, a partir de esa primera con-
sideración, yo creo que lo que queda claro de la lectu-
ra del informe es que hay mecanismos, que no nos po-
demos quedar en el discurso de siempre desde: «Jolín, 
desde aquí no podemos hacer nada, es imposible.» No. 
Con lo que hay, con los mecanismos que hay, pode-
mos mejorar y garantizar de una forma más adecuada 
la prestación de estos servicios. Y lo bueno del infor-
me es que nos dice cómo. Seguramente hasta ahora no 
se ha hecho porque no se ha sabido, o porque no se ha 
podido, o porque no se ha querido, pero hay mecanis-
mos para que estas adjudicaciones se puedan hacer de 
una forma en la que el interés público quede defendido 
de una forma más eficaz.

Ustedes desarrollan una serie de cuestiones; no las 
voy yo aquí a repetir, para no ser reiterativo. Hay mu-
chas preguntas que ya se han hecho –especialmente 
me interesaba la del derecho comparado y los meca-
nismos que se hacen en otros sistemas–, pero sí me 
gustaría comentar dos o tres puntos muy concretos.

En primer lugar, y por seguir el orden del informe, el 
tema de la acreditación. Aquí se habla de las acredita-
ciones, y luego se habla de la acreditación de centros 
hospitalarios, de la atención primaria, y me gustaría 
que..., yo no he sabido, por lo menos en esta prime-
ra lectura, entenderlo bien, pero yo supongo que es-
tamos hablando, en este caso, de acreditación no de 
centro, sino de entidades gestoras que deberían acre-

ditarse para luego concursar. Yo creo que eso no sé si 
está suficientemente desarrollado o yo no lo entendido 
bien; si podría hacer alguna aclaración de estos me-
canismos de acreditación. Ya digo, no de hospitales, 
que es lo que se refiere aquí que se hace, o de lo que se 
debería hacer en otros centros de atención primaria, 
sino de acreditación de entidades gestoras que luego 
se postularán para gestionar, pues eso, hospitales, cen-
tros, o no, o cualquier otro recurso.

Luego ya pasaríamos al tema de los pliegos de cláusu-
las y criterios de adjudicación. Aquí se ve una solución 
que nosotros compartimos –podemos compartir–, que 
es dar más peso a criterios subjetivos, entre los que se 
cuente, pues, la experiencia –yo creo que es fundamen-
tal, este de la experiencia–, la reinversión... Y nos pa-
rece bien, pero a mí me gustaría poner sobre la mesa 
también los riesgos: en este Parlamento y en estas co-
misiones hemos visto también informes en los que se 
nos alerta de los riesgos de que los criterios subjetivos 
tengan un peso importante en la adjudicación.

¿De dónde vienen esos riesgos? Bueno, no nos vamos 
a engañar: estamos en un momento en que hay sobre 
la mesa, pues, determinados..., un montón de escánda-
los, de procesos judiciales, de sospechas, de que la ad-
judicación –normalmente se habla de obra pública, no 
de sanidad, pero también en sanidad– puede ir ligada 
a determinadas corruptelas, o incluso a tramas de fi-
nanciación de partidos políticos. Estando estas sospe-
chas ahí, yo creo que si hablamos de incrementar cri-
terios subjetivos, y por tanto poco cuantificables, creo 
que deberíamos definir muy bien, pues, esas garantías. 
Ustedes hacen mención a una mesa de expertos, pero 
creo que habría que definir de una forma más concreta 
garantías para evitar que esos criterios subjetivos nos 
pudieran llevar, pues, a eso, a unas adjudicaciones po-
co claras y poco motivadas o con poca transparencia.

Pero –insisto– creemos importante que efectivamente 
se tengan en cuenta, que tenga un peso muy específico 
sobre todo el tema de la experiencia de las entidades 
que quieren dar una prestación de servicios. Y luego 
también una idea que yo creo que es muy interesante, 
que es, en el criterio objetivo por definición, que es el 
precio, pues, que no sea eso, que no sea una cantidad, 
que detrás del precio haya una memoria de empresa, 
un proyecto de estructura de pérdidas y ganancias, 
de estructura de criterio también de caja, en el que se 
pueda respaldar que ese precio tiene un respaldo real 
detrás. Y es algo que se hace no –como se ha dicho– 
únicamente por el criterio de ir a un precio bajo pa-
ra coger a cualquier precio –valga la redundancia– un 
servicio, sino que hay un estudio real y que se pueda, 
de alguna forma, juzgar si el precio que se oferta es 
realmente viable o no es viable de acuerdo a los están-
dares de calidad que deben ser exigidos.

Y eso liga ya con el último punto –y voy acabando–, que 
yo creo que es el fundamental –y me gustaría hacer..., 
que usted hiciera la valoración, si tiene posibilidad, de 
cómo eso se ha aplicado hasta ahora, y cómo debería-
mos, qué mecanismos deberíamos concretar de aho-
ra en adelante, porque creo que es fundamental–, que 
es el seguimiento: el seguimiento del cumplimiento de 
los pliegos de condiciones en general.
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No nos sirve de nada afinar mucho en los pliegos de..., 
en las cláusulas de condiciones, en los criterios de ad-
judicación, si luego no hay un seguimiento efectivo, 
real y..., por parte de la Administración y si no hay 
unas consecuencias reales y claras del incumplimien-
to de esas condiciones por parte del adjudicatario. Yo 
creo que eso es fundamental, que ahí hay mucho reco-
rrido por hacer, ahí efectivamente sí que hay mecanis-
mos que yo creo que no se están empleando en toda la 
extensión que se deberían emplear, y es lo que nos va 
a asegurar que ese estándar de calidad que queremos 
para los ciudadanos de Cataluña a la hora de acceder a 
las prestaciones de los servicios sanitarios se manten-
ga y no se vea erosionado, o no se vea disminuido, por 
estos criterios –a lo mejor de empresas con ánimo de 
lucro que podrían, para obtener más beneficio a lo lar-
go del recorrido del contrato, rebajar esos estándares.

Yo creo que este es uno de los puntos fundamentales 
a desarrollar.

Por mi parte, nada más. 

Muchas gracias, señora presidenta.

La vicepresidenta

Muchas gracias a usted. Perquè no ha acabat d’esgo-
tar el seu temps. Tot seguit hi ha, com a darrera inter-
venció dels grups, per part del Grup Mixt, la senyora 
Isabel Vallet.

Isabel Vallet Sànchez

Bon dia. Moltes gràcies, primer de res, per l’informe. 
Nosaltres entenem..., m’agradaria transmetre les críti-
ques a l’informe de la manera més constructiva pos-
sible i intentant fer aportacions –això sobretot. Altres 
crítiques no les faré tan constructives, però, en tot cas, 
respecte a l’informe, que entenem que sí, que aporta 
coses noves, les farem sempre des d’un punt de vista 
constructiu.

Primer que res, el que vostès destaquen com a ele-
ments previs entenem nosaltres que és la clau de volta 
que ens ha costat molts mesos en la comissió d’inves-
tigació de sanitat: un no saber què, no saber qui, no? 
I també, en tot cas, és clau per a la determinació pos-
terior de quin nivell de subjecció tenen els ens a la Llei 
de contractes del sector públic.

Per tant, primer que res hem trobat a faltar, des del 
seu coneixement tècnic, que vostès no hagin desgranat 
ens a ens i hagin deixat per escrit ja –perquè hi ha su-
ficient informació– quin nivell de subjecció tenen els 
diferents ens del mercat de salut –un mercat relacio-
nal– a la Llei de contractes del sector públic: si són ad-
ministracions públiques, si són sectors públics, si són 
poders adjudicadors. Tres nivells de subjecció dife-
rents, però que en tot cas aclaririen d’alguna manera ja 
d’inici quines condicions posteriors es..., de cara a la 
determinació dels procediments. Això per una banda.

Per altra banda, nosaltres entenem, la nostra manera 
d’entendre el sistema de salut, doncs, com clarament 
sempre diem, no és aquesta, aquest no és el nostre mo-
del, però el que sí que està clar és que fins i tot amb 

aquest model el que no es podria permetre l’Adminis-
tració és que la normativa civil pugui, d’alguna ma-
nera, entrar a regular sobre l’avaluació i sobre el se-
guiment del contracte o sobre el control. Això què vol 
dir? Entenem que no s’hauria de permetre cap tipus 
de fugida de la Llei de contractes del sector públic. 
I això què vol dir? Respecte a les afirmacions que vos-
tès fan que s’ha de revisar el concepte de mitjà pro-
pi –i s’ha de revisar nosaltres entenem que de mane-
ra restrictiva, és a dir, intentant treure del mitjà propi 
ens que s’autodenominen ells a ells mateixos públics i 
privats–, nosaltres entenem que al contrari, que el que 
s’ha de fer és garantir precisament ara mateix, amb el 
coneixement que tenim..., perquè molts ens si són pú-
blics i privats tenen la seua definició en una llei, tenen 
la seua definició en els estatuts, ja poden saber quin 
nivell de subjecció a la llei tenen. Això ha de quedar 
clar, ha de quedar per escrit, i entenem que vostès te-
nen la competència tècnica per fer-ho, i llavors hauria 
sigut un pas significatiu.

Com deia, cap fugida de la Llei de contractes del sec-
tor públic, perquè, tot i que és una llei que a nosaltres 
no ens agrada, perquè d’alguna manera en essència 
agafa tots els principis de la política econòmica neo-
liberal de la Unió Europea... I és així, senyor Batet, 
perquè no és un mal que ve d’Espanya, sinó que és un 
mal que ve de la Unió Europea, no? No és una llei es-
panyola, ve d’una directiva del 2004, i en tot cas el seu 
nom no és Ley de contratos española, és Llei de con-
tractes del sector públic.

Doncs, entenem que, fins i tot no agradant-nos aquesta 
llei, aquesta llei exigeix uns mínims criteris de trans-
parència i uns mínims criteris d’igualtat, mínims in-
dispensables per a qualsevol provisió de serveis en 
l’Administració pública, però, en tot cas, indispen-
sables per a qualsevol tipus de provisió de serveis en 
qüestions de salut.

Després, com comentàvem abans, i per les reiterades 
afirmacions que hem escoltat aquí que la Llei de con-
tractes del sector públic és una cotilla. Nosaltres ente-
nem que això no és cert; és més, ho sabem. La Llei de 
contractes del sector públic posa a la disposició de tots 
els ens moltes eines –molt àgils, en molts casos– per 
adjudicar els contractes i fer-ho de manera ràpida.

La nostra aportació a l’informe seria si vostès s’han 
plantejat o han tractat l’acord marc com a ens, com a 
sistema marc que pot possibilitar un procediment ad 
hoc posterior àgil i que, en tot cas, garanteix la igual-
tat i garanteix l’accés. I ho dic perquè el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya sí que el va fer servir respecte a 
la formació ocupacional, hi han altres estats d’Europa 
que el fan servir com a mínim per garantir la igualtat i 
l’accés, i en tot cas entenem que és un recurs a estudi-
ar i que pot aportar, per nosaltres, un valor afegit res-
pecte a com s’estan fent les coses en la sanitat.

Doncs, com deia, no?, per altra banda, una llei que 
no ens agrada, però una llei que permet ara acredi-
tar moltes condicions. També ens ha sobtat que vostès 
hagin posat el gruix de la determinació de les condi-
cions contractuals en els criteris de valoració. És a dir, 
entenem que quan vostès diuen, en els criteris de va-



Sèrie C - Núm. 203 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 d’octubre de 2013

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 7  17

loració, que pot ser un dels criteris de valoració –la 
plantilla, no?–, ara molt bé no sé exactament com... 
«organització dels mitjans personals adscrits a la ges-
tió dels serveis i la sanitat». Pensem, eh?, que aquí fal-
ta que milloren els mínims exigits per al compliment 
del contracte. Perquè, com vostès sabran –i m’imagi-
no que sí que ho sabran–, les condicions de solvèn-
cia tècnica i econòmica no poden ser especificades en 
els criteris de valoració. Per tant, la determinació dels 
mitjans necessaris per a l’execució del contracte –com 
són les plantilles, currículums, etcètera– són condi-
cions contractuals; per tant, són mínimes exigències 
que han d’anar en la solvència tècnica. En tot cas, aquí 
faltaria un «que millorin», no?, però ja entenem que 
ho tenien present.

Per altra banda, i en això volia entrar: la determinació 
de les condicions contractuals –a diferència dels cri-
teris de valoració, que són eines de mercat– és el que 
determina quin contracte posterior estàs executant. És 
el que dóna la possibilitat al responsable del contrac-
te de, quan fa un seguiment contractual, poder aplicar 
penalitzacions. Si això ho deixem en l’àmbit dels cri-
teris de valoració, com també tots sabem, i el segui-
ment dels contractes es fa com es fa, i deixa de manera 
més oberta no només la possibilitat d’aplicar sancions, 
sinó també la possibilitat d’aplicar penalitzacions, i en 
tot cas, com he dit abans, no entenem que... (Remor de 
veus.) Ja? (Pausa.) No entenem com aquest pes gran 
no se li ha donat a les condicions contractuals i sí als 
criteris de valoració.

En tot cas, i passant d’això: sobre la transparència, que 
també s’ha dit, no? També defensem que la llei ja té 
eines per acreditar la transparència de manera sufici-
ent, sempre que, per una banda, no s’intenti fugir de 
la determinació de l’ens, és a dir: «No, no. No és ad-
ministració pública, és empresa pública.» En tot cas, 
a la licitació està subjecta exactament igual a la Llei 
de contractes del sector públic. Com m’imagino que 
tots aquí ja saben, la llei obliga que els procediments 
oberts estiguin publicats als diaris oficials, i el que sí 
que passa és que no hi ha voluntat política per aplicar 
certs procediments contractuals, i per tant el que es fa 
és defugir precisament aquesta transparència i preci-
sament l’obligatorietat de publicar-ho als diaris ofici-
als. És a dir, fraccionament de contractes: tots ho hem 
vist, i existeix a totes les administracions públiques; 
existeixen molts informes d’interventors que precisa-
ment acrediten això.

Per tant, transparència de la llei? La llei permet eines 
de transparència, el que passa és que no hi ha volun-
tat política darrere molts cops per acomplir-la. Trans-
parència i control de l’execució contractual. Nosaltres 
entenem que és clau, i en aquest aspecte agraïm la de-
finició que se’n fa a l’informe; entenem que és comple-
ta. A nosaltres ens hauria agradat més que s’hagués fet 
un ús de l’eina de seguiment de l’execució contractu-
al –aquí s’ha diferenciat en tres parts–, i pensem que 
una aportació és que, a més a més d’aquest seguiment, 
es faci de manera centralitzada per un responsable del 
contracte. A més a més, aquest seguiment hauria de 
ser públic. És a dir, el seguiment del compliment de les 

condicions del contracte hauria de ser públic, hauria de 
ser transparent.

I les penalitzacions que se li apliquin al prestador de 
serveis haurien de ser públiques, també, perquè això 
permet saber què s’està fent i com, i seria una eina de 
pressió atesa la gravetat que suposa la prestació de ser-
veis sanitaris. Perquè, com s’ha dit aquí abans, jo preci-
sament el meu hospital de referència és el model Alzi-
ra, per tant jo he viscut en un hospital on la gestió està 
privatitzada cent per cent i sé del que parlo, que quan 
parlem aquí d’un incompliment contractual no ens re-
ferim a res més que una negligència –no només una ne-
gligència mèdica, eh?– respecte a l’atenció, i en tot cas, 
amb un pes molt considerable sobre la salut de les per-
sones.

És a dir, no parlem de comprar samarretes, no parlem 
de proveir de cadires els ens públics, no parlem inclús de 
contractar una empresa de vigilància, ni de formació. 
Parlem de proveir, en tot cas parlem de quin és el sis-
tema de salut que volem.

Per tant, i finalment, no?, per acabar, per intentar ex-
plicar-ho tot una mica amb coherència. Nosaltres en-
tenem que el problema de tot plegat, i el problema des 
del nostre punt de vista, és el model. Entenem que és 
aquest model el que no funciona, i en tot cas entenem 
que hi ha una reiterada i, a més a més, manifesta vo-
luntat política per no definir exactament quins són els 
ens prestadors de la salut, i quina subjecció tenen a les 
diferents lleis. És a dir, això, aquesta indefinició que 
ens trobem ara, és voluntària, i entenem que, a més a 
més, ja els està bé a certes persones, perquè això els 
permet, com hem dit abans, eludir la Llei de contrac-
tes del sector públic...

La vicepresidenta

Senyora Vallet, hauria d’anar acabant, si us plau.

Isabel Vallet Sànchez

...–sí, acabo, perdó–, i altres lleis. Però tot i així, i 
mentre aquest sistema no canviï –entenem que vivim 
en aquest sistema–, el mínim que s’ha de fer és garan-
tir el compliment de la Llei dels contractes del sector 
públic, en aquest cas –no només a efectes d’aquest in-
forme, sinó a tots els nivells–, i que en tot cas la llei no 
és cap cotilla, al contrari, permet tenir eines molt àgils 
que permeten exercir amb transparència, doncs, l’ac-
cés als sistemes. 

I que, a més a més –i acabo–, no és un tema menor, 
perquè estem parlant de la salut.

La vicepresidenta

Molt bé, moltes gràcies. I ara, fet el torn dels grups, 
els donaríem, doncs, la paraula al senyor Josep Ra-
mon Fuentes i al senyor Rafael Gomáriz, que inten-
tarien respondre les múltiples preguntes dels grups 
parlamentaris. Donaríem un temps bàsic de quinze 
minuts, tot i que serem flexibles atès que hi ha molt a 
respondre. Per tant, senyor Josep Ramon Fuentes, té 
la paraula.
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Josep Ramon Fuentes i Gasó 

Sí; gràcies, presidenta. Ens dividirem la intervenció 
entre el senyor Gomáriz, que farà una visió general, 
i jo entraré en algun aspecte. De totes maneres, tin-
guin en compte, si alguns de vostès són juristes, que 
demanar la concreció als juristes és molt difícil, i les 
preguntes que s’han desenvolupat més o menys en un 
50 per cent dels seixanta minuts seus, resumir-les en 
quinze minuts, amb preguntes tan espirituals com què 
és l’ICS, doncs, bé, veurem.

El senyor Gomáriz, en tot cas, doncs, té la paraula...

(La vicepresidenta dóna la paraula a Rafael Gomáriz 
Parra.)

Rafael Gomáriz Parra (cap de l’Assessoria 
Jurídica del Servei Català de la Salut)

Gràcies. Sóc Rafael Gomáriz, cap de l’Assessoria Ju-
rídica del Servei Català de la Salut, i intentarem –se-
rà difícil, jo he intentat anotar totes les preguntes i 
aspectes que han sortit–, intentaré anar contestant,  
i després el doctor Fuentes complementarà el que jo em 
deixi, el que ell consideri que s’ha de complementar.

En principi, i abans de començar a contestar les pre-
guntes –que intentaré fer-ho d’una manera ordena-
da, tal com s’han exposat als grups parlamentaris–, 
doncs, voldria fer una concreció que també respon una 
mica a alguna de les preguntes que s’han fet sobre un 
aspecte previ. Per exemple, el tema del Siscat, que ja 
condiciona una mica la contractació. Actualment, tal 
com està establert el Siscat, es divideix entre centres 
d’internament i centres comunitaris.

Els centres d’internament, que són el que antigament 
era la XHUP –el que passa és que la XHUP només 
eren els centres d’aguts–, actualment són centres 
d’aguts, sociosanitaris i de salut mental, però susten-
tats amb una estructura física que entenem que fa més 
difícil aquest tipus de contractació subjecta a la Llei 
de contractes. Per aquest motiu nosaltres, basant-nos 
en la Llei general de sanitat, que estableix la possibi-
litat d’establir convenis de vinculació singular, doncs, 
es fan aquest tipus de convenis, i per tant crec que 
aquest no és tant l’objecte de la problemàtica que avui 
es dóna, sinó que quedaria, més aviat..., parlem d’àm-
bit comunitari –per tant, atenció primària, sociosani-
tari, salut mental–, no sustentat en una estructura físi-
ca d’internament.

Una vegada establert aquest paràmetre, sí que també 
voldria fer una certa referència al que el senyor Ven-
drell ha comentat, que trobava faltar que féssim refe-
rència al cas d’Eulen en aquest informe. No ho hem fet 
perquè, en definitiva, ha estat un informe general que 
contesta alguna pregunta, també general, sobre les en-
titats amb ànim de lucre i la seva relació amb la con-
tractació, no? En el cas d’Eulen, a més, sí que l’hem 
seguit de prop –com no podia ser d’una altra mane-
ra–; sí que el que li podria afegir és que, en aquest cas, 
l’adjudicació va ser revocada per l’òrgan de resolució 
de recursos contractuals, però no per un tema de mo-
del, que és el que avui estem parlant, sinó per un tema 
molt puntual, procedimental i formal, que és el fet que 

els criteris d’adjudicació no estaven degudament des-
glossats en el plec de clàusules, i per tant no es podien 
tenir en compte d’aquella manera. Per tant, és un tema 
que jo crec que sí que ha servit per avui obrir aquest 
debat sobre la contractació dels serveis sanitaris, però 
que no hauria, únicament, de ser l’objecte de la nostra 
intervenció.

Dit això, i contestant una mica les preguntes del que 
comentava el senyor Batet, certament nosaltres tenim 
un marc de referència; no parlaré de cotilla o no, sinó 
un marc de referència que és al que ens hem d’atenir, 
que és la Llei de contractes del sector públic –el text 
refós, actualment–, que, bé..., en podríem tenir una al-
tra, a Catalunya? Certament, la Llei de contractes del 
sector públic en principi és una transposició de les di-
rectives comunitàries en matèria de contractació, i per 
tant això ens limita d’una manera considerable; ens li-
mita perquè certament la transposició es pot fer d’una 
manera o d’una altra, però sí que és cert que hi han 
certes regles del joc, certs requeriments, que sí que 
són d’obligat compliment per a nosaltres, com per a 
tots els països que estan a la Unió Europea.

Dit això, també diria que és cert que a vegades la Llei 
de contractes..., nosaltres com a operadors jurídics que 
treballem amb aquesta normativa sí que és cert que ens 
fa la impressió que no està pensada tant per a la con-
tractació de serveis sanitaris sinó en general –contrac-
tació d’obres, de subministraments, d’altres qüestions–, 
però certament a vegades ens representa un problema 
en la contractació de serveis sanitaris. Tinc entès que 
s’està treballant actualment una directiva comunitària 
sobre contractació dels serveis sanitaris, i espero que 
tal com resulti, doncs, ens pugui servir d’alguna ajuda 
per millorar alguns dels aspectes que parlem.

Dit això, també és cert que aquest marc de referència 
que és la Llei de contractes del sector públic no obs-
tant ens permet un cert joc, perquè nosaltres com a 
comunitat, a Catalunya, doncs, sí que tenim una ca-
pacitat legislativa, que precisament a l’informe vostès 
hauran vist que hi ha una sèrie de recomanacions per 
desenvolupar certs instruments normatius, i per tant a 
través d’aquests instruments normatius creiem que sí que 
es dóna resposta, o es pot donar resposta d’una ma-
nera substancial, a alguns dels problemes que avui es 
parlen.

També, i per introduir aquest aspecte, s’hauria de co-
mentar que no sé si coneixen un recent informe de la 
Comissió de la Competència –la Comissió Nacional 
de la Competència– sobre aquests aspectes que, tam-
bé, el que sí que ens ve a dir clarament és que s’ha de 
garantir una lliure concurrència, no es pot limitar a 
certes entitats, i amb això també contesto a una pre-
gunta concreta que feia el senyor Batet sobre la possi-
bilitat que a través de l’acreditació s’impedeixi l’accés 
a les entitats amb ànim de lucre. Jo diria que no es 
pot limitar, aquest accés –no es pot limitar–, però sí 
que es pot acotar d’una manera important; es pot diri-
gir, diguem-ne, l’interès del Departament de Salut, en 
aquest cas, a través d’aquest instrument que és l’acre-
ditació i els estàndards de qualitat –que s’haurien de 
revisar, ja que, com diem a l’informe, són de l’any 97, 
i per tant ja ha plogut una mica des d’aquesta època i 
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podrien ser revisats. A través d’aquest instrument sí 
que podrien acotar-se quins són els interessos, i –l’in-
terès, que no pot ser un altre, naturalment, que garan-
tir l’interès públic, com diu l’objecte de la moció– ga-
rantir l’interès públic per sobre de l’interès lucratiu de 
determinades entitats. I això sí que es pot fer, ja que 
aquí, tal com tenen, per exemple..., amb la normati-
va sobre acreditació que s’ha fet, que únicament és la 
dels hospitals, i per això suggerim també fer la norma-
tiva d’acreditació de les entitats d’atenció primària i 
de les altres línies de servei, doncs, i en determinades 
qüestions, com lideratge, aliances i recursos.

Parla de resultats en els clients. Ho hem posat a l’infor-
me no a voluntat nostra, sinó perquè és el que surt a la 
normativa actual sobre acreditació, eh? Però hi han de-
terminades qüestions que sí que permeten aprofundir 
en el tema de la qualitat; certament se n’ha parlat, tam-
bé, i algunes de les qüestions que se n’ha parlat ho han 
fet de manera extensiva els diferents grups –a qui, per 
cert, els haig d’agrair els seus comentaris, perquè són 
molt encertats. Doncs, també se n’ha parlat, del tema 
d’aprofundir en els criteris no econòmics, en aquests 
criteris subjectius.

Certament, hi ha un risc, com deia el senyor..., si no 
recordo malament, el senyor Villegas comentava el 
risc que aquests criteris subjectius, clar, són menys 
controlables o menys susceptibles d’un possible con-
trol administratiu que puguin ser els correctes. Però 
nosaltres el que suggeríem, i el que preveu la llei, és 
que aquests criteris subjectius siguin controlats, tal 
com diu la Llei de contractes, per un comitè d’experts, 
un comitè d’experts aliens a la mateixa Administra-
ció. Això ja introdueix un element de garantia que ai-
xò pugui tenir una qualitat tècnica suficient.

En altres comentaris, la senyora Vergés ha estat co-
mentant diversos aspectes dels que repassa l’informe 
en diferents qüestions, com la transparència. Evident-
ment, no es tracta d’un mercat, sinó d’un servei públic. 
Això és un tema que tenim molt present, i que per tant 
s’ha de garantir que això sigui així, i per tant tenim 
en compte la transparència i el sentit social d’aquesta 
contractació.

Un dels aspectes que ha sortit a diferents grups, i que 
volia comentar, era el tema dels mitjans propis. Exac-
tament els mitjans propis no estan actualment –en-
tenc jo– suficientment desenvolupats, o és suscepti-
ble d’un possible desenvolupament, aquest aspecte, i 
jo crec que són compatibles els comentaris que s’han 
fet des de diferents aspectes sobre el tema de –possi-
blement– aprofundir en el tema dels mitjans propis i el 
Grup Mixt, que també comentava el perill que pot re-
presentar aprofundir o que pugui estendre’s de manera 
incorrecta aquest concepte de mitjà propi.

Però actualment al Departament de Salut, precisa-
ment, el problema que existeix, més aviat, és que no 
ha declarat mitjà propi gairebé cap entitat. Recordo 
que són el SEM i l’empresa pública de Tarragona, i 
poca cosa més. Certament hi ha un perill per una ban-
da, però també per una altra, perquè si fem concórrer 
en una licitació pública una entitat que és..., per cent 
CatSalut, sent el CatSalut qui adjudica, jo crec que les 

altres entitats que puguin concórrer en aquesta licita-
ció també poden considerar que no és una contractació 
del tot transparent. Per tant, és important acotar qui-
nes entitats ho són i quines no ho són. Naturalment, no 
ho seran en cap cas aquelles que no reuneixin els re-
quisits que diu la llei, evidentment.

També s’ha parlat del responsable del contracte. Hi 
ha una pregunta concreta que volia respondre, que és 
el tema de la potestat sancionadora. Se n’ha parlat, i 
hi havia hagut un dubte sobre: li correspon al Depar-
tament de Salut? Li correspon al CatSalut? Jo crec 
que tots dos tenen una certa capacitat sancionadora. 
El Departament de Salut perquè és l’autoritat sanità-
ria, i com a autoritat sanitària la mateixa llei li atorga 
aquestes potestats sancionadores. Però el Servei Cata-
là de la Salut és el contractador, i el mateix contracte 
també estableix un annex sancionador –que és el que 
també a l’informe se n’establia una possible modifica-
ció– que jo crec que, com a entitat contractadora i que 
també té aquesta capacitat de controlar que aquesta 
execució sigui correcta, doncs, també li correspon una 
certa capacitat sancionadora.

Altres preguntes. Certament, la doctora Geli comen-
tava, preguntava la possibilitat de garantir que aquest 
85 per cent d’entitats que són sense ànim de lucre al 
nostre país continuïn podent ser-ho, no? Jo crec que 
aquesta és la qüestió que intentem parlar en aquest 
informe, i que intentem garantir que això sigui ai-
xí. Amb moltes d’elles, que són la majoria de centres 
d’internament, no existiria aquest problema, perquè ja 
són les que figuren al Siscat. Però amb les altres, que són 
les de l’àmbit comunitari, també s’ha parlat de la pos-
sibilitat d’explorar l’acord marc. Precisament això és 
el que preveu el Siscat, que les d’àmbit comunitari te-
nien cinc anys per integrar-se a la xarxa –que actu-
alment encara no està desenvolupada– mitjançant un 
acord marc, i a través d’aquest acord marc, després 
fer la contractació a través dels corresponents pro-
cediments negociats. Aquest és el mecanisme que es 
preveu; jo crec que l’acord marc és molt vàlid per a 
aquesta possibilitat.

Bé, les preguntes són moltes, i jo no sé si... A veure, el 
doctor Fuentes em complementarà després. A veure, 
alguna altra pregunta que hi hagués... Sí, crec que he 
contestat la pregunta de per què els hospitals no sur-
ten actualment a contractació. Ens basem en la llei, en 
la mateixa Llei general de sanitat. En qualsevol cas, 
tenim la possibilitat d’explorar diferents possibilitats 
normatives a Catalunya que complementin el tema de 
l’avaluació, de l’acreditació, que són eines molt impor-
tants per aprofundir en el que es tracta avui de parlar, 
que és no d’impedir que les entitats amb ànim de lucre 
puguin accedir a les licitacions. No es tracta de para-
litzar que una entitat tingui ànim de lucre, sinó que es 
tracta de garantir l’interès públic i que la prestació que 
es produeixi sigui la que tingui major qualitat i que res-
pongui a l’interès públic, que en definitiva jo crec que 
és el que hem de garantir. 

Una qüestió que ha plantejat el Grup Mixt era que tro-
bava a faltar en l’informe el nivell concret de subjec-
ció de cada entitat. Jo crec que és un aspecte molt im-
portant, evidentment, però entenc que no era l’objecte 
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estricte de l’informe, eh? Jo crec que és una tasca que 
han de fer realment el Departament de Salut i potser 
la Junta Consultiva de Contractació; també aquesta té 
aquestes funcions. Però parlem d’una quantitat molt 
important d’entitats proveïdores, del sector del Servei 
Català de la Salut, amb diferents nivells de subjecció, 
diferents estructures jurídiques. Parlem de consorcis, 
d’empreses públiques, de fundacions, d’entitats priva-
des de tot tipus, i per tant era molt difícil en aquest 
informe fer la relació i l’anàlisi concretament de cada 
una, i per això enteníem que no n’era l’objecte.

La senyora (veus de fons) –sí, haig d’acabar, no?, en-
tesos– Eva García em demanava algun aspecte sobre 
l’Hospital de Sant Pau, i també sobre el responsable 
del contracte, si s’ha de fer d’una altra manera. Jo crec 
que el responsable del contracte actualment no esta-
va implementat de la manera que..., per això hi ha un 
suggeriment de fer-ho de manera personalitzada d’una 
persona concreta, amb noms i cognoms, que segueixi 
aquest contracte i que l’avaluï, d’acord amb una nor-
mativa d’avaluació que s’ha de desenvolupar pel De-
partament de Salut, i en base a això jo crec que és una 
eina també molt important per garantir això.

I amb això, en tot cas, acabo, i el doctor Fuentes em 
complementa.

Gràcies.

La vicepresidenta

Doncs, senyor Fuentes, si vol continuar.

Josep Ramon Fuentes i Gasó

Gràcies, senyora presidenta. Per donar compliment 
també a l’encàrrec, si em permeten cinc minuts més 
enllà del temps, jo faré com un picoteig d’alguna cosa 
de cada una de les intervencions que s’han fet.

De la primera intervenció del senyor Batet, de l’alcal-
de Batet, assenyalava amb bon criteri que al final no 
caiguem en la trampa dels criteris subjectius, en els 
quals moltes de les empreses –o de les entitats, perdó– 
a què ara feia referència no tenen capacitat, i és cert. 
Però aquí la llei de procediment administratiu ens 
permet..., diu que l’Administració té l’obligació d’as-
sessorar jurídicament en els procediments administra-
tius. Això ho estem fent ara, per exemple, en temes de 
formació a l’hora de presentar-se a determinats con-
cursos de personal, i els tribunals ho han validat. El 
que evidentment no pot ser és que el mateix avaluador 
sigui el que assessori l’entitat de com ha de ser avalua-
da. Però la mateixa administració pot organitzar siste-
mes d’assessorament que, d’alguna manera, supleixin 
aquest dèficit que tenen, perquè el principi d’igualtat 
és tractar igual els iguals i elevar la diferència dels que 
són diferents. Per tant, ho podríem fer, com a idea.

La segona idea que es posa de manifest, el tema de 
la mesa d’experts. Clar, és una qüestió bàsica: en el 
moment en què triem l’objectivitat, hi ha d’haver una 
mesa d’experts molt professionalitzada, molt comple-
xa tècnicament, amb una feina realment, doncs, apro-
fundida, i ha de tenir temps i recursos per funcionar. 

Però –ja ho he dit abans– parlem d’uns contractes, se-
nyor Batet, que jo crec que ho justifiquen.

Amb relació al tema de la normativa, ho ha apuntat el 
senyor Gomáriz. Jo els dic als meus alumnes –jo sóc 
professor de dret administratiu, no sóc professor de 
dret comunitari–, jo sempre dic el mateix: «No ens en-
ganyem, i no és una valoració: Europa es va començar 
dient “mercat comú”, i per tant és un mercat.» La Llei 
de contractes del sector públic respon a aquesta idea. 
Segurament no té en compte que els serveis públics i 
essencials, com són salut i serveis socials, no són sus-
ceptibles del mercat, però no ens enganyem, això és el 
que hi ha. És molt difícil; es poden establir acotacions 
a la nostra normativa, però els mínims, diguem, co-
muns europeus no ens els podem saltar. 

El tema de l’objecte de l’informe. «Quin era l’objecte 
de l’informe, i...?», s’apuntava. Clar, nosaltres no podí-
em ni avaluar el cas concret –que evidentment l’hem 
tingut en compte–, però sobretot altres casos, com 
s’apuntava. Doncs, si se’ns hagués demanat, segura-
ment ho hauríem fet, però després també la composi-
ció del mateix grup de treball segurament no seria la 
més adequada, i per tant no hem pogut avaluar, doncs, 
qüestions com s’apuntaven aquí de l’Hospital de Sant 
Pau, del qual no conec el seu funcionament i no em 
veuria amb cor, evidentment, en aquest moment, de 
donar cap tipus de valoració de com s’han fet o no 
s’han fet les coses, perquè no era objecte del contracte.

El tema –també s’ha tret reiteradament– de la diferen-
ciació dels subjectes, eh?, entre l’avaluador, el contrac-
tador, el que fa el seguiment. És cert, aquí cal clarifi-
car una mica les idees. Nosaltres hem apuntat idees: 
cal una distinció de diferents subjectes en diferents 
períodes. Es pot fer, tant amb l’estructura que tenim 
com canviant l’estructura. Però el que queda clar, 
igual que en l’àmbit de sancions del procediment san-
cionador, ho diu la llei i ho diu la normativa i jurispru-
dència; seria bo clarificar i assignar a diferents òrgans, 
ens, etcètera, diferents funcions.

La pregunta que em feia la doctora Geli sobre l’ICS. 
Com diu algú –ho deia sant Tomàs–, no ens hi podem 
apropar amb els ulls de la raó, sinó només amb els ulls 
de la fe. Què és l’ICS? Bé, l’ICS és una Administra-
ció pública, sens dubte. L’hem de transformar? Sí, pe-
rò per transformar-la hi ha, d’entrada, un gran element 
sobre el que no podrem canviar, que és el règim del 
seu personal, almenys del 80 per cent –o gairebé 90 
per cent, i em sembla que em quedo curt. Però és cert 
que podem fer un esforç i, de fet, donar compliment a 
la llei de l’ICS i canviar-lo de l’epígraf; és a dir, can-
viar-lo de l’epígraf d’Administració pública a empresa 
pública. Ara, és una qüestió important? Importantís-
sima. Importantíssima, perquè és el proveïdor princi-
pal de serveis de salut, i aquest és el gran tema. I en 
aquest sentit, jo crec que la idea que s’ha apuntat des 
del departament, de vertebrar territorialment l’ICS 
–en el seu moment es va apuntar i sembla que s’hi vol 
aprofundir–, jo crec que és bàsica. L’ICS s’ha de ver-
tebrar. L’única manera de realment convertir-lo en una 
empresa pública és vertebrar-lo –algú ha dit «trosse-
jar-lo», amb un llenguatge una mica maniqueu.
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Una qüestió..., dues qüestions més. El tema d’acreditació 
d’infraestructures, acreditació de titularitats: no hauríem 
de passar d’una cosa a l’altra. Ara acreditem infraestruc-
tures; passar a acreditar titularitats també és perillós. Jo 
crec que hauríem de fer un sistema combinat, i evolucio-
nar. Ara fem, diguem, les pedres; hauríem de fer les pe-
dres i les persones –però no només les pedres, tampoc. 

El tema de les durades dels contractes. Jo crec que 
s’ha de revisar, eh? –s’ha de revisar. I les pròrrogues 
és un tema que s’ha de revisar, molt i molt clar. Les 
pròrrogues, s’hauria de ser més flexible, però a la ve-
gada, també, fer-les amb criteris objectius.

El tema d’on concursem i on adjudiquem. Dèiem: 
«No, els hospitals d’aguts s’adjudiquen, i els altres ser-
veis es concursen.» Hi han qüestions entremig inde-
finides. Serveis comunitaris que pengen d’hospitals. 
Això s’ha de clarificar. Els hospitals són hospitals. Jo 
crec que ningú discuteix que per una raó simplement 
d’implantació en el territori no té cap sentit que dei-
xem d’adjudicar-los directament, però sí que hi ha ser-
veis que ara es pengen que no s’hi haurien de posar.

El tema de les EBA: profit o nonprofit? Coincideixo 
amb la doctora Geli. Ara bé, en altres models tenen 
limitacions de benefici. És a dir, no poden ser unes co-
operatives amb ànim de lucre purament com són ara, 
sinó que poden ser d’aquelles que el vell Codi civil de-
ia que es pugui guanyar «hasta el legítimo 7 por cien-
to», per exemple, no?

Acabo. Ja he fet el comentari que no conec la situa-
ció de l’Hospital de Sant Pau i no tenim elements de 
judici per valorar com s’han fet les coses, no? Si ens 
ho haguessin demanat segurament ho hauríem fet. En 
el tema del dret comparat hem estudiat algunes coses. 
En el tema de l’autogestió també n’hem parlat. El te-
ma de..., per exemple, amb la idea aquesta d’un nou 
sistema d’establir sistemes d’integració –i és una ex-
periència que estem fent a Tarragona, entre diferents 
proveïdors de diferents titularitats– per arribar a un 
objectiu, que és una càpita econòmica comuna que els 
diferents proveïdors de diferents titularitats es distri-
bueixin, i això realment és una integració, no és allò 
de la xarxa... Ho deia la senyora Vergés: hem d’anar 
cap a no una xarxa de centres sinó uns centres que es-
tan en xarxa, i això ho seria.

I –vaig acabant– crec que s’ha assenyalat bé; el tema 
de la titularitat jurídica no és: totes les grans multina-
cionals tenen fundacions pantalla. Aquí el tema és: en 
una entitat sense ànim de lucre, qui cobra i quant co-
bra. Aquesta és la qüestió. I què es cobra. I, per tant, 
no és garantia de dir que tinguem una fundació que al 
final, doncs, sigui fundació... –no diré l’empresa. I jo 
crec que ja està.

I l’última cosa: el tema de la valoració –ja acabo– i el 
tema de la transparència. Evidentment que hi podem 
guanyar molt, tant si..., amb el tema dels plecs, que en 
algun sistema els mateixos plecs són sotmesos a l’ava-
luació de comitès independents, i després el segui-
ment i la valoració del compliment dels plecs a l’hora 
de l’adjudicació, també per comitès independents.

Moltes gràcies. Els agraeixo, doncs, el seu temps.

La vicepresidenta

Gràcies a vostè, senyor Fuentes, per intentar respon-
dre, doncs, amb la màxima..., amb el mínim temps 
possible però amb la màxima expansió.

Si els grups no ho tenen en consideració, no obriríem 
segon torn, si no és que hi hagi alguna pregunta con-
creta i algun aclariment concret. Ho dic perquè tenim 
pendent la segona compareixença, i també, doncs, ens 
semblaria, potser... Com ho veieu? Ho deixem aquí? 
Sí? (Pausa.)

Bé, en tot cas em demana algun grup que poguéssim 
fer una petita pausa d’uns cinc, deu minuts, per poder 
anar al lavabo, etcètera. També, doncs, faríem aquesta 
pausa, així acomiadaríem els primers compareixents i 
donaríem la benvinguda als següents. Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart d’una del migdia i dos 
minuts i es reprèn a dos quarts d’una i un minut.

El president

Donarem inici a aquesta segona compareixença d’avui.

Compareixença
d’Albert Ledesma, responsable operatiu 
del Programa de prevenció i atenció a 
la cronicitat del Departament de Salut, 
per a explicar els objectius d’aquest 
programa (tram. 357-00079/10)

Compareixença del senyor Ledesma, responsable ope-
ratiu del Programa de prevenció i atenció a la cronici-
tat del Departament de Salut, davant de la Comissió 
de Salut per explicar els objectius d’aquest programa. 
Ens acompanya el senyor compareixent, el senyor Al-
bert Ledesma, i també l’acompanya a la taula la se-
nyora Assumpció González, infermera del Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat. Senyor Ledesma, 
té trenta minuts.

Moltes gràcies.

Albert Ledesma Castelltort (responsable 
operatiu del Programa de prevenció i atenció 
a la cronicitat del Departament de Salut)

Il·lustríssims diputades i diputats, per a mi és un ho-
nor estar aquí, i us agraeixo que hagueu demanat que 
pogués comparèixer. No ho havia fet mai en el Parla-
ment de Catalunya; ho havia fet a l’Assemblea de Ma-
drid i al Parlamento espanyol, però ningú mai m’havia 
demanat que vingués.

L’honorable Marina Geli ho va fer, però suposo que el 
que els explicaré és d’interès de tots. Intentaré fer una 
explicació entenent que el que vostès em demanaven 
era que els digués què persegueix aquest pla de pre-
venció, què vol fer aquest pla de prevenció i atenció a 
la cronicitat.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una pro-
jecció de xarts, els quals poden ésser consultats a 
l’expedient de la comissió.)
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No entraré molt a justificar per què es necessita un pla 
perquè suposo que vostès, que estan sempre aquí, amb 
salut, ho tenen clar, però sí que voldria destacar que el 
factor més important que fa aparèixer un pla especí-
fic de cronicitat és l’èxit de tot el que hem fet fins ara, 
eh?, i hem aconseguit que la gent siguem més grans, 
visquem amb més qualitat, i per tant aparegui un grup 
poblacional que li diem «cronicitat». La cronicitat és 
un factor estrictament poblacional. I normalment es-
tem acostumats, fins i tot a la medicina o a la sanitat, 
a anar «en contra de» per curar; en aquest cas anem 
«a favor de»: a favor de la cronicitat per avançar, no 
per curar-la ni per eliminar-la sinó per avançar-hi. I la 
missió que es proposa la cronicitat, o el Programa de 
prevenció i atenció a la cronicitat, no s’entendria si no 
ho féssim des d’una òptica molt més àmplia. No anem 
només a atendre millor les persones que tenen un pro-
blema de cronicitat; anem a remodelar, transformar, 
evolucionar un sistema assistencial que tenim, amb els 
defectes i les virtuts que tots coneixen, en un altre sis-
tema integrat i integral, social i sanitari. I aquest és el 
nostre objectiu, el nostre fi, la nostra missió.

Per què ho fem? –per què ho fem? La missió –el mo-
del és un instrument– quina és? Doncs, el que els deia 
abans: augmentar l’esperança de vida de les persones 
que viuen a Catalunya garantint-los que aquesta vida 
la viuran amb més qualitat, i bàsicament això ho fa-
rem evitant o retardant l’aparició de factors de risc o 
de malalties cròniques. Aquesta és la nostra actuació, 
i per tant amb poques xifres, o amb pocs indicadors, 
veurem si això que els estic exposant aquí en aquest 
moment ho assolim en els propers cinc, deu anys. Jo 
crec que el nostre sistema sanitari, tal com està estruc-
turat..., que no tots els sistemes sanitaris occidentals 
o europeus tenen les condicions que té el nostre per 
avançar, i per tant jo crec que tenim una sòlida base 
per intentar fer aquest canvi.

Per tant, deixaré de parlar de prevenció i de cronici-
tat; parlaré de pla de salut i d’evolució de model as-
sistencial, sanitari i social. Suposo que saben –perquè 
ho coneixen perfectament– que quan es va aprovar el 
decret de creació del Programa de prevenció i aten-
ció a la cronicitat el Govern manifesta explícitament 
que aquest desenvolupament es faci conjuntament –el 
del mateix programa– des de Salut i des de Benestar 
Social i Família. Des que vàrem començar a treba-
llar –em vaig incorporar en el programa el desembre 
del 2011–, la nostra obsessió ha estat sempre treballar 
amb aquesta doble visió. Crec que aquest impuls que 
hem anat intentant, o hem intentat posar de relleu a 
tots els àmbits que hem estat –o en els llocs on podem 
influir perquè això sigui així–, ha tingut, al cap de dos 
anys, doncs, un acord de Govern en el qual s’estructu-
ra o es deixa clar que hi han uns objectius que no els 
podrem assolir si no treballem conjuntament amb la 
idea de constituir un sol servei, no social ni sanitari, 
sinó un servei d’atenció a les persones, i aquest és un 
tema clau. Per tant, totes les accions que portem, que 
porti el Govern, que porti el Departament de Salut: 
nosaltres som..., no estem en una estructura que tingui 
un poder executiu, però sí d’influir, i crec que tot ha 
d’avançar amb aquesta visió. Si no ho fem, difícilment 
aconseguirem cap resultat.

Dic això perquè ara tenim un pressupost de Salut i un 
pressupost de serveis socials, i obligatòriament hem 
de gastar en salut quan un pacient necessita serveis so-
cials, o obligatòriament hem de gastar serveis socials 
quan necessiten salut. I les persones, les que estan en 
l’àmbit de la complexitat, les que són més cròniques 
i tenen més malaltia, normalment tenen necessitats 
dels dos àmbits, i si no som capaços de respondre als 
dos àmbits no cal que fem aquesta transformació. In-
sisteixo en aquesta introducció, i després passaré als 
objectius, perquè és molt important, aquest concepte. 
El que configura aquesta formació del model és un re-
lat, i és un relat que l’hem d’assumir tots –tots–, per-
què jo crec –és una opinió personal, que puc expressar 
aquí– que no té, el model en si mateix, cap orientació 
política concreta; és un model que és un paraigües. La 
seva articulació seria una altra cosa, però el model en 
si mateix jo crec que ha de ser compartit, i la primera 
condició perquè aquest model d’atenció –que el volen 
les persones, que el volen els professionals que treba-
llem– avanci és que tots compartim aquest relat. I en-
tendria que hi haguessin discussions en l’àmbit de la 
seva aplicació concreta, però no en el relat.

Fins ara, aquesta necessitat d’evolució l’hem copsada 
i hem intentat fer, posar-hi pegats, i parlo dels deu o 
quinze últims anys, eh? Hi han hagut veus de tota me-
na, de tota ideologia política, o de tot l’espectre polític 
i de l’espectre professional, dient que no podíem con-
tinuar posant pegats i que havíem de fer aquesta evo-
lució. I, per tant, entendríem aquesta evolució del sis-
tema amb aquestes coordenades. Si no l’entenem així, 
fracassarem.

Hi han tres pilars clau en aquesta evolució, des del meu 
punt de vista, i cenyint-me estrictament al que diuen el 
Pla de salut i el pla de prevenció, per tant, assumint en 
la seva totalitat el projecte que el departament i el Go-
vern van posar en marxa durant l’any 2011. El primer 
aspecte clau és que això ho fem perquè les persones ho 
necessiten, no?, i hem de fer-ho amb les persones i per 
a les persones. I això no és una màxima que quedi bé; 
darrere d’això s’articula un canvi molt important. Què 
vol dir, això? Vull dir que hem estat, o hem acabat es-
tablint, un model de relació dels professionals –en ge-
neral, de tots, eh?– amb les persones que no és el més 
adequat ni de bon tros. Fem espais curts, pensem que 
tots ho entenen i, en definitiva i per resumir-ho, quan 
surten de les nostres consultes o quan, a través de di-
versos programes, com el programa «Pacient expert», 
parlem amb aquests pacients amb tranquil·litat, veiem 
que després de deu anys de dedicar-los moltes hores 
no han entès res ni estan participant de res. Per tant, el 
canvi aquest de la relació amb les persones vol dir una 
cosa molt important. Vol dir que les incorporarem al 
procés de decisió de com les volem tractar, de quina 
és la seva necessitat de tractament i de com volen que 
responguem a les seves necessitats assistencials –de 
les que podem respondre, no parlem aquí de respondre 
de coses que no corresponen a aquest àmbit. I aquest 
és un tema molt –molt, molt– important, i hem de te-
nir clar que l’hem d’incorporar.

Hi ha un objectiu o una línia estratègica específica, 
que és el punt 2.3 del Pla de salut, en la línia de cro-
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nicitat, que diu: «L’apoderament, l’autoresponsabili-
tat...» Des del meu punt de vista, i per explicar aquí 
el que penso i sento en aquests dos anys de treball, 
crec que hem fet un avenç important amb el programa 
«Pacient expert», amb l’homologació del que és l’edu-
cació sanitària feta per professionals. I també estem 
avançant –jo crec que consistentment– en un model de 
relació no presencial per facilitar aquesta relació, però 
jo crec que cal alguna acció estratègica consistent, po-
tent, poblacional, per dir a les persones que estem dis-
posats a compartir les decisions i l’abordatge del seu 
tractament amb ells. I això, doncs, encara està en els 
seus inicis, no és un canvi menor.

El segon concepte de canvi, que també s’engloba amb 
tots els objectius, o projectes, o estructuració de les 
accions que nosaltres pretenem, és promoure el treball 
compartit entre tots. Perquè un dels problemes més 
importants que tenim –i ara sí que em referiré més a 
l’àmbit de la cronicitat o de la complexitat– és que les 
persones estan molt ben ateses a cada un dels dispo-
sitius assistencials que tenim, però la relació que es-
tablim entre els diversos professionals i el pacient per 
planificar i actuar i donar les respostes adequades a 
aquestes necessitats és molt baixa. I ho dic des de la 
meva experiència de metge que visita fa molts anys, i 
que visita els divendres, encara, i que quan vols dedi-
car un temps, asseure’t per comentar com s’ha de tractar 
un malalt, tens dificultats. Sovint diem que això és un 
problema de temps, de recursos... Això és un problema 
d’un model que hem establert bàsicament els professi-
onals –bàsicament els professionals, també el sistema 
sanitari, o el sistema de salut– i que mai ens hem pa-
rat a dir com el podem reconduir, i és possible recon-
duir-lo. I ara veníem d’una jornada que hem convo-
cat precisament per parlar del pacient crònic complex 
i del treball col·laboratiu on hi havien uns excel·lents 
exemples que han florit durant aquests dos anys; han 
aparegut a territoris com l’Alt Penedès, o Girona –és 
igual–, han aparegut de professionals que han entès 
que això era un procés col·laboratiu, participatiu, i han 
incorporat tots els agents per tirar endavant aquest tre-
ball. Si no som capaços de fer això, és l’altre element 
que ens farà fracassar.

Per fer això cal un altre element clau, que és dir: «Es-
colti’m, en lloc de controlar els professionals, confiem 
en els professionals i els donem un espai, un espai de 
lideratge, de participació.» Participar no vol dir con-
testar una enquesta –també vol dir contestar una en-
questa, eh?, però...– o omplir un paper, no, no. Con-
testar..., vol dir, doncs, miri, abans-d’ahir vam fer una 
reunió amb cinquanta líders potents de Catalunya i 
ens van fer un llistat de deu o dotze aspectes que ells 
creuen que no hi hem donat prou resposta per articular 
el que aquí els estic explicant que volem articular: la 
millora dels sistemes d’informació, la formació..., de-
terminades coses.

Participar vol dir que la setmana que ve ens reunirem 
amb el consell directiu del departament i exposarem 
què és el que demanen, i ells esperen una resposta 
–una resposta–, i la resposta vol dir que les seves ne-
cessitats, no de demandes estrictament laborals o de 
temps, es responen adequadament. I, per tant, incor-

porar els líders i els professionals en general. I parlo 
de farmacèutics, o de farmàcia comunitària, parlo del 
061... Mai el 061 s’havia assegut en el territori amb 
totes les persones per organitzar una ruta assistencial 
d’una manera institucionalitzada i proposada des del 
departament, eh? I n’hi han molts exemples. I, llavors, 
aquest és un camí que requereix canvis conceptuals, 
canvis organitzatius, canvis de rol que hem de faci-
litar, i donar instruments perquè això sigui possible. 
I l’instrument millor per a això és participar i implicar 
els professionals i les persones en aquest procés. I hi 
ha bibliografia a Europa que explica el mateix, eh?, i 
tots expliquem el mateix.

És molt important, si integrem unes organitzacions o 
si traiem...? Des del punt de vista de resultats, l’evi-
dència científica del King’s Fund o d’altres instituci-
ons diu que no és important si agrupem jurídicament 
o no unes entitats; sí que és important tenir uns ob-
jectius compartits per tots, i amb un sistema de com-
pra de serveis que faci plantejar què vol dir en termes 
d’objectius treballar junts, que ho avaluï i que ho com-
provi, i aquest és un altre element clau que es planteja 
el Pla de salut i que hauríem de ser capaços d’avançar 
en aquest camí.

Jo he de dir –ho citava aquest dematí–: jo vaig comen-
çar amb el doctor Laporte, el professor Laporte; anar-
li un metge estrany –perquè nosaltres érem estranys 
en aquella època, eh?, perquè han passat els anys–..., i 
li proposàvem al doctor Laporte que volíem reformar 
l’àrea bàsica de Santa Eugènia de Berga, eh?, que no 
era una àrea bàsica. I ens va escoltar, i ens va posar to-
tes les facilitats, i jo crec que no va sortir una mala ex-
periència, eh? I jo crec que hem de tornar a recuperar 
aquesta participació de les iniciatives que vénen dels 
professionals, que són al final els que facilitaran que 
això tiri endavant.

L’altre element així més estructural que jo considero 
que és molt important és el que els he començat..., al 
principi, eh? La integració dels serveis social i sanita-
ri. Què vol dir això? Doncs, des del meu punt de vis-
ta vol dir que d’aquí a –jo què sé– tres, quatre o cinc 
anys, independentment de si tenim una conselleria o 
dues –que això no em correspon a mi opinar i no és el 
problema que ens incumbeix–, hauríem de tenir una 
sola agència que planifiqués aquests serveis, comprés 
aquests serveis, avalués aquests serveis i garantís –en 
l’àmbit de la salut ho garantim força bé; en l’àmbit so-
cial..., la garantia –la garantia– que aquests serveis i 
aquests recursos es dediquen al que correspon. Ningú 
dubta que es faci, però no està, no s’ha avançat sufici-
ent. I per tant jo crec que aquesta seria l’única articula-
ció, i contractar allò que parlaven que estava escoltant 
aquí entre el públic, que parlaven de dir: «Escolti’m, 
una assignació capitativa en un territori», doncs, que 
hi vagi tot. I si la senyora Maria en lloc d’ingressar a 
l’Hospital de Santa Caterina necessita un cuidador  
a casa seva que evita que ingressi –de tres hores cada 
dia, o de quatre–, doncs, part del nostre pressupost sa-
nitari, en aquest moment, des del punt de vista de l’efi-
ciència l’hem de gastar en aquest àmbit i no seguir-lo 
gastant separadament. I ja no entrem a considerar com 
és el trajecte de la senyora Maria quan intenta aconse-
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guir els dos serveis, eh? És horrible. I com a possibles 
usuaris, no? –jo ja m’hi vaig acostant, a la cronicitat, 
o a l’edat en què apareix la cronicitat–, no m’agrada-
ria gens que quan tingués aquestes necessitats, que són 
necessitats molt importants, molt profundes, molt de 
la persona, molt de la intimitat, tingués complicacions 
burocràtiques o administratives per aconseguir-les. I jo 
crec que aquest és un camp d’avenç molt important.

Jo crec que aquests són els elements que configuren el 
que estem fent o el que volem fer, i després es pot arti-
cular com ho fem, no? Hi han alguns elements, i tam-
bé escoltant-los abans pensava: és important que l’ICS 
sigui un ens públic, una empresa pública? No, l’impor-
tant és que els puguem –allò dels professionals ja ho 
han entès, eh?, i també val per a l’ICS–, és molt impor-
tant que els puguem contractar –amb aquest sistema de 
contractació, eh? Hi ha evidència més que sobrada, des 
de totes les òptiques polítiques, que un sistema de sa-
lut que no té un sistema de contractació no pot anar a 
un sistema integrat integral. I per tant això, si no es pot 
incloure a l’ICS –a l’ICS–, i cito l’ICS perquè passa el 
cas, però si pots fer-ho amb una altra empresa... Que 
ha de mantenir la titularitat jurídica pública-privada? 
Aquest no és el tema que toca. I segurament l’ha de 
mantenir, eh?, però no és el tema que toca. I, per tant, 
és molt important.

Per tant, hi ha un seguit d’instruments, i jo crec que 
l’encert d’aquest temple romà, o grec –no sé ben bé 
què és–, de situar... Perquè aquí el que nosaltres estem 
proposant, per al departament, o per la manera en què 
hem treballat tots, eh? –ara no estic posant culpes a 
ningú–, de la manera que hem treballat..., aquest espai 
central, que és l’espai de culte, diguéssim, aquí és on 
anaven a resar, no?, o a fer l’ofrena; té una base, que 
són els fonaments, i un sostre, que aixopluga tot aquest 
espai. Si no aconseguim que aquest espai sigui el més 
amable possible per a professionals i per a persones, 
no farem res. No avançarem. Però no hem d’oblidar, 
i això el departament és el primer responsable d’asso-
lir-ho, que aquestes bases, aquests fonaments, que són 
instruments, els ha de tenir a la seva disposició el sis-
tema sanitari i social per poder fer el que estem dient. 
Per tant, necessitem un sistema de compra adaptat a 
aquestes necessitats. Sembla que el tindrem aviat. Pe-
rò és un element clau. Per tant, des del punt de vista 
dels objectius i del que hem de fer, està clar que hem de 
fer-ho així.

Potenciar la informació. La informació és clau. Hem 
avançat molt. Però no és suficient. Què vol dir que la 
informació és clau? Vol dir que si jo em poso malalt 
ara aquí i ve una emergència mèdica del 061 i mira 
la meva història clínica compartida, ha de veure tot el 
que necessita per poder atendre’m en les millors con-
dicions possibles, i aquest és un element clau en l’àm-
bit de la salut. No ho teníem garantit –no ho teníem 
garantit. Ho tenim? Hem avançat. Però hem d’avançar, 
i si no aconseguim aquest instrument no ho farem.

Allò de l’Institut Català de la Salut i la millora del Go-
vern –jo només entro en aquest àmbit–, a mi em sem-
bla que aquest canvi és important per a la compra, i 
jo no perdria molt el temps de si agrupem institucions 
o no agrupem institucions –però aquest no és el meu 

tema–, però sí que hem de tenir clar que amb el model 
de pagament estem exercint l’equitat –estem exercint 
l’equitat. I l’equitat en base a les dades –i aquest és el 
sistema d’informació, i per això ho citava–: en funció 
de la mobilitat que té una població, hem de distribuir 
els recursos. I nosaltres, el departament, tenim un pla, 
un dibuix de com estan distribuïts sense aplicar la mo-
bilitat, que és el que hem fet fins ara, i aplicant la  
mobilitat. I hi han situacions que els permetrien res-
pondre moltes de les preguntes que es feien abans, eh? 
I veurien que no tot és tan clar i que no..., que aquesta 
equitat, en el territori, amb l’assignació de recursos no 
està preservada en funció de les necessitats, eh? I això 
és important; que ho tinguin clar, i que cal... I aquesta és 
una aposta ferma, i ho cito perquè és un dels objectius 
que es planteja el Govern de fer, i de fer-ho, i jo que 
hi he coparticipat, perquè l’altre element clau d’aques-
ta proposta estratègica que és el Pla de salut és aquesta 
transversalitat: treballem –o intentem treballar, sempre 
hi han àmbits de millora– tots junts, no? I la meva par-
ticipació, i la nostra participació com a equip en el sis-
tema de pagament, jo crec que està força ben orien tada.

I l’última..., en l’àmbit dels sistemes d’informació, l’úl-
tim és dir: «Escolti’m, tot això que estem fent està ben 
fet o està mal fet?» Perquè ens ho estem «inventant», 
entre cometes, eh?, estem aportant tot el coneixement 
que tenim, que en tenim molt tots els professionals de 
Catalunya –els gestors, els polítics, els farmacèutics, 
les persones–, i estem dient: «Doncs, ara, per tractar 
bé aquestes persones avançarem de determinada ma-
nera», i això cal avaluar-ho. I cal avaluar-ho perquè el 
que paguem, si ho assignem, ho assignem, eh? Equi-
tativament. Tenim uns bons resultats de salut, perquè 
ho avaluem. Aquests són els dos aspectes més impor-
tants, més enllà de com articulem tota la resta. Si a 
un territori hi posem mil cent euros i té uns resultats 
excel·lents i fa el que nosaltres li comprem, aquesta jo 
crec que hauria de ser la primera preocupació.

Per tant, avaluar el treball compartit a partir dels re-
sultats que hi hagin a la història clínica compartida a 
Catalunya és un avenç substancial respecte al que s’es-
tava fent, i és una proposta per articular-la l’any que 
ve, eh? I per tant això és un avenç substancial que jo 
poso aquí sobre la taula, i que farà remoure... Jo sóc un 
proveïdors d’aquells que citaven abans, a Vic, i clar, a 
mi em farà..., bé, ja ens ha fet posicionar, la complexi-
tat: en la nostra organització, en... Però em farà repo-
sicionar, aquesta actuació. I les meves relacions amb 
l’hospital, o amb la Santa Creu, que són les que són 
–i no les explicaré aquí–, hauran de ser molt diferents. 
I l’actuació de les meves infermeres ja no és –perquè 
nosaltres ho hem predicat–, no és la mateixa ara que 
fa un any, eh?, perquè elles són les que estan liderant 
el tema de la complexitat. I per cert, em queda temps? 
(Pausa.) Ui, que em comprometré.

I per acabar-ho d’emmarcar en aquests cinc minuts i 
ser respectuós amb el temps que m’han donat, jo crec 
que hi han tres àmbits molt importants. Un és el de la 
prevenció, eh? La prevenció l’hem col·locat en el Pla 
de salut. Aquesta és una transparència que va fer el 
doctor Blay. El doctor Blay i el senyor Contel –el doc-
tor Blay és un metge, el senyor Contel és un infermer–  
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i la Chon González Mestre som les quatre persones que 
fem el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat. 
Només som quatre. Jo crec que som molt eficients, pe-
rò això és un pensament personal meu, no?, que podria 
demostrar pels recursos. Però bé, no entrem aquí.

Doncs, aquesta és una transparència propietat intel·lec-
tual del doctor Carles Blay, que ens l’ha cedit, i per ai-
xò la utilitzem. Nosaltres tenim un 33 per cent de... Això 
són dades que reflecteixen el sistema d’estratificació 
que tenim de pacients i de risc en base als registres de 
malalties que tenim –i edat i sexe– en el Servei Català 
de la Salut. Tenim un 33 per cent de persones sanes, 
que van molt al centre d’atenció primària i que van 
molt..., i que, bàsicament, les activitats que hem de fer 
amb elles són purament preventives. I l’autonomia del 
pacient és màxima –bé, alguns depenen dels seus pa-
res, però respecte al sistema sanitari l’autonomia és 
total, gairebé no han d’anar-hi, per coses importants. 
I la coordinació que necessiten els equips en aquest 
àmbit de la malaltia és molt poca. Què hem de fer amb 
aquestes persones? Les hem de convèncer que al cen-
tre d’atenció primària, com menys hi vagin, més sanes 
estaran, eh?, i apoderar-les perquè se sàpiguen cuidar, 
perquè sàpiguen participar en la seva cura. Les hem 
d’ensenyar a participar de la seva cura. Jo recordo quan 
érem joves i abans de cridar el metge havies de tenir fe-
bre tres dies. Potser no hem d’anar allà. Però entre allà i 
el que fem hi ha un bon canvi.

I aquí hi han sistemes per, sense..., perquè aquí al final 
el que compta són els resultats en termes de prevenció. 
I per tant, si conservem aquests resultats, l’apoderem i 
el deixem participar des de casa seva en aquest procés 
d’atenció –o des de la comunitat– avançarem molt. El 
62 per cent de la població –que no és menor– tenim 
algun problema, en tant que és algun problema, doncs, 
ser obès, o fumador o no fer exercici. Perquè això són 
problemes crònics, eh? Crònics: duren més de sis me-
sos. Hi ha algun fumador de menys de sis mesos? No, 
perquè per ser fumador has d’haver fumat un any. Per 
tant, és un problema crònic, no? I aquests problemes 
crònics, i aquí s’inclouen, o malalties senzilles, ma-
lalties individuals, que és el que estàvem acostumats 
a veure i a tractar: hipertensió... –factor de risc, eh? 
Doncs, aquestes malalties, home, ja de prevenció en 
tenen una mica menys perquè ja hem fracassat. Ja ho 
són. El secret és que aquesta franja de sans corri cap 
a la dreta. Com pot córrer cap a la dreta? Doncs, si 
no fuméssim ningú, immediatament, en cinc anys o 
deu –que no comencés a fumar ningú–, aquesta fran-
ja se n’aniria molt cap a la dreta, molt! Perquè els dos 
principals problemes de salut són l’MPOC i la insu-
ficiència cardíaca. Moltes de les insuficiències cardí-
aques són per MPOC, i per tant la causa principal és 
el tabac. Per tant, en l’àmbit de la prevenció la inver-
sió de recursos que hem de fer és prioritària, més que 
en el mateix sistema sanitari, eh? I hi han aspectes de 
prevenció dintre del sistema sanitari i aspectes de pre-
venció fora del sistema sanitari, eh?: pla intergover-
namental de salut pública... Però aquesta és –per mi– 
una prioritat claríssima.

I després tenim una franja..., aquí, en aquesta segona 
franja, també podem embolicar els pacients amb nos-

altres per tractar-se sols a casa seva. Un hipertens sen-
se cap altra malaltia, amb un cop que vingui al centre 
–per aquest problema– i ell es vagi mirant la pressió 
i me la pugui entrar al meu historial i el dia que això 
salti jo ho sàpiga –i això al meu centre ja passa–, no 
cal que vingui més. Quants hipertensos només amb 
hipertensió van més de deu vegades als centres i no 
tenen la pressió ben controlada?

I després, l’èxit que parlava abans ha fet que hi hagi un 
5 per cent..., parlaríem –potser és un 4, i acabo, eh?– 
d’unes 400-500.000 mil persones que tenen aquesta 
situació de complexitat. Complexitat vol dir que man-
tenir aquesta persona a casa seva ben cuidada i sen-
se que es descompensi és molt complicat. I per això 
en diem «complexitat», no vol dir res més. I això ho 
pot provocar alguna malaltia greu, com la demència, 
evolucionant ella sola, o un trastorn psiquiàtric greu, 
o ho pot provocar l’acumulació de diverses malalties: 
diabetis, hipertensió... Nosaltres tenim molts gràfics 
de tot, eh? Avui en dia, un diabètic que només sigui 
diabètic a Catalunya gairebé no existeix. Per tant, par-
lem d’aquest grup. I l’altre és el pacient que aquestes 
malalties que pateix han evolucionat i estan en una fa-
se molt avançada, i el seu pronòstic vital, en la ma-
joria dels casos –i això s’ha comptat en xifres–, està 
al voltant dels divuit mesos. I, per tant, són persones 
que necessiten –ambdues– una atenció diferenciada, 
en la qual la participació i el fet de compartir les seves 
voluntats i fer plans d’intervenció i terapèutics com-
partits per professionals –professionals sanitaris i so-
cials– i pacients és imprescindible –és imprescindible. 
I no ho havíem garantit en tots els casos. I ho dic..., di-
em «garantir»; les culpes les parlo com a professional 
sanitari. No ho havíem garantit.

I aquí hi ha tot un programa específic que requereix 
nous dispositius assistencials..., bé, tota una remode-
lació –no hi entraré perquè no tinc més temps, si des-
prés volen preguntar m’ho poden preguntar i jo inten-
taré contestar-los– que farà que aquestes persones les 
puguem atendre el màxim de temps a casa –el màxim 
de temps a casa, eh? L’objectiu és poder-les atendre a 
casa, no treure-les de l’hospital. I que quan necessitin 
l’hospital –dic «hospital» com a internament–, que 
tinguin el millor dispositiu possible, que no és estar 
tres dies al servei d’urgències del Clínic, com vostès 
poden entendre, no?

I després hi ha el tema del dol –del terminal–; vull 
dir que el que estem fent és un plantejament que no és 
d’una etapa vital, i per tant hi ha la prevenció, hi ha tota 
aquesta actuació de prevenció/tractament del 62 per 
cent, i l’enfocament aquest de la complexitat, que re-
quereix més esforços i que és més complex –complex del 
tractament com a malaltia. Potser és més complex in  tro- 
 duir la prevenció en els termes que jo deia, perquè te-
nim poc costum d’invertir en aquests recursos més 
preventius.

I, bé, aquestes són les línies –no tinc més temps–, i aquí 
sí que..., el que els havia dit abans: això és el que vam es-
criure –ho vaig escriure jo perquè encara estava sol en el 
departament– quan vam fer el document conceptual que 
està penjat en el... Si algú busca a Google «documents 
ppac» ho trobaran. La persona com a centre del siste-
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ma, l’apoderament del ciutadà, la doble orientació, la vi-
sió poblacional i l’estratègia basada en pactes territorials. 
Parlem de territoris –de territoris–, no d’entitats proveï-
dores; parlem –ni de primària, eh?– de territoris.

I amb aquest enfocament és com ens hem mogut. Li-
deratge del CatSalut, complexitat de proveïdors, lide-
ratges clínics, redisseny de processos... Com ho estem 
fent? Doncs, redissenyant processos. Hi hem dedicat 
dos anys. Jo crec que hem avançat. No hem avançat tot 
el que hauríem pogut avançar, però la valoració que en 
faig, personalment i des del coneixement que en tinc, 
és que hem avançat molt. Sobretot en el relat, en el que 
tots assumim amb el relat, i en l’èxit. Aquest dematí, 
que vam convocar per a una jornada de tres hores so-
bre el pacient crònic complex i vam calcular que hi 
haurien cent persones, doncs, abans-d’ahir vam haver 
de canviar la seu perquè n’hi cabien només cent vint; 
ho vam posar en una de dues-centes, no hi cabien, i 
hi han hagut més de quatre-cents inscrits, professionals 
preocupats per canviar la manera d’atendre aquests pa-
cients. I no els podem defraudar, perquè si no ens equi-
vocaríem.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ledesma. Iniciarem les inter-
vencions dels diferents grups. Comença el Partit dels 
Socialistes, la senyora Marina Geli, com a grup pro-
posant de la compareixença, per deu minuts.

Marina Geli i Fàbrega

Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, doctor Le-
desma. Per unanimitat està vostè aquí, perquè ens 
semblava que aquest debat l’havíem de fer aquí, a pro-
posta nostra.

Algunes dades per dir: és clar, hem doblat la població 
major de seixanta-cinc anys en trenta anys a Catalu-
nya, eh? A l’any 86, quan Catalunya va fer el progra-
ma «Vida als anys», l’índex d’envelliment era del 60 
per cent; ara és del 106 per cent. O teníem un sobre-
envelliment, doncs, del 7 per cent, i ara el tenim el do-
ble, del 15 per cent. Hi ha tradició, eh? –hi ha tradi-
ció–, perquè ens vam avançar al temps: jo crec que..., 
el programa «Vida als anys», a l’any 86, seguit pel Pla 
director sociosanitari –del tram final de la vida–, i ara 
el pla que vostè lidera, que compartim totalment en la 
música: prevenció i atenció a la cronicitat, un model 
d’atenció integral i integrat.

Vostès saben que al món, també –ho parlàvem abans, 
també–, s’està plantejant com fer qualitatius, equita-
tius i sostenibles els sistemes de salut i els sistemes 
socials. Més enllà del debat de la demografia –si no 
tenim gent jove no mantindrem re, no cal que ens 
ho...–, és a dir, aquest és un altre debat, però aquest 
relat l’hem de dir, però més enllà d’això la innovació i 
l’envelliment són els dos elements importants. Voldria 
que ens refresqués les últimes dades publicades. Em 
sembla que el 75 per cent de la despesa la fan persones 
més grans de seixanta-cinc anys, a Catalunya. Això 
és en general en els models comparables: des dels ca-

nadencs, que van començar a veure què podien fer de 
diferent, els Kaiser, Birmingham..., bé, en fi, Suècia, 
tots aquests països amb què encara nosaltres ens po-
dem comparar.

Li volíem fer algunes preguntes i algunes propostes. 
Tothom diu, doctor Ledesma, que viure saludablement 
condicionarà envellir saludablement, eh? I aquest és 
un element substantiu de país. I aquí parlo de salut pú-
blica, eh?, parlo d’activitat física: tothom, que faci ac-
tivitat física. No de gran, eh?, parlo –no de gran. I que 
no decaigui en certes edats. També, diferències entre 
homes i dones. L’alimentació, eh?, com un element 
substantiu. I com deia vostè, el tabac i l’alcohol; deia 
algunes altres qüestions, diríem, de salut mental i sa-
lut social –simplifico, eh? Això, des d’aquesta mirada 
seva, em sembla que hi hem d’insistir moltíssim, i en 
el Pla interdepartamental de salut pública, perquè tot-
hom diu que és un condicionant.

Vostè tenia aquell gràfic, que és molt interessant: si 
nosaltres no creem gent sana –per tant, passem mol-
ta més gent cap al primer–, quan arribin a grans no 
només seran grans sinó crònics. Per tant, aquest és un 
element que a tot el món està totalment decidit, perquè 
la mortalitat evitable té a veure amb la salut cardio-
vascular, amb el càncer, amb veure com trobem algu-
na qüestió de les malalties degeneratives, etcètera.

Segon element: promoció de l’autonomia personal. 
I que és una pregunta: no creu que la pèrdua d’acces-
sibilitat de les llistes d’espera està condicionant tam-
bé l’autonomia personal de moltes persones? Perquè 
aquest és un tema no de mort, diríem, no?, però sí..., 
i aquest també és un element important, eh? De dir: 
escolti’m, no et mors d’una artrosi de genoll... Perquè 
potser –i volia dir-li-ho– queden una mica absents 
aquí, sempre –i és veritat quan parlem de crònics–, els 
temes de malalties, diríem, osteoarticulars, que són 
altament prevalents –altament prevalents, per això hi 
ha un pla director, eh?–, i en canvi altament condicio-
nants –condicionants– a l’autonomia personal, no? 
I per això aquesta segona idea. Què fem –en concret, 
estic dient ara, eh?, en la situació actual– per promou-
re l’autonomia personal? –des del sistema de salut, es-
tic dient encara.

I el tercer. És molt interessant el que vostè planteja, i 
volíem anar a qüestions molt concretes: història clí-
nica. Perquè vostè, no sé més o menys la quantitat, 
doctor Ledesma, i –perdó, eh?– Assumpció González, 
Chon –ja abans me n’he oblidat–..., és molt important 
perquè després aniré, també, al perfil infermer com un 
element substantiu del canvi. Tres-centes mil perso-
nes, aproximadament, són pacients fràgils, doctor Le-
desma? Aquest 3,5? Si vol apuntar...

Albert Ledesma Castelltort

Complexitat. Sí –sí, sí. De la complexitat, estem par-
lant. L’1,5 és una publicació en un estudi poblacional 
que vam fer al British –d’Osona, del pacient MACA–, 
que surt un 1,5 i que varia dècimes, segons... I l’altra 
–i és un dels nostres objectius, estudiar què passa amb 
el PCC, pacient crònic complex–: ningú ha determinat 
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quina és la prevalença, però la situem entre el 3-3,5, sí. 
Quatre-centes...

Marina Geli i Fàbrega

Més o menys... Una primera constatació, diríem: si ens 
movem en aquest univers del 3,5, doctor Ledesma, i..., 
tenim la possibilitat, tenim creuada la història clínica 
de salut, en aquest 3,5? Amb els que són pacients crò-
nics complexos i els barems de dependència? Perquè 
estem parlant de la mateixa n. I aquest és un element 
instrumental, important per al canvi. És a dir, més 
enllà d’una agència, que hi estic totalment d’acord..., 
crec que s’ha d’anar a una agència per a les persones 
amb necessitats sociosanitàries, única, i que cada part 
–els ajuntaments també–, tothom hi aporti el que hi ha 
d’aportar. Jo crec que això és substantiu per als canvis. 
Per tant, història clínica: aquesta n, que és molt im-
portant, dels 3,5, bé..., diríem de les 350.000 persones, 
que em sembla que són bastant semblants als que han 
demanat una valoració de dependència.

Segon element. Com fem real, com vostè diu –real, 
eh?, i no teòric–, el contínuum assistencial. Voldria 
que ens expliqués una mica més el canvi del model 
de compra. Perquè, hem d’assignar a l’atenció primà-
ria àrees bàsiques de salut, pressupost finalista a tota 
la primària? Sí o no? És igual, la titularitat, eh? Aquí 
hi incloc l’ICS, que en té el 80 per cent. En aquesta 
compra de primària, què li donem d’instruments –par-
lo de compra, eh?– perquè faci el canvi a tot el sistema 
de contínuum assistencial? Perquè segueixi el pacient 
aquest crònic complex, les 350.000 persones que te-
nen necessitats sanitàries i necessitats socials?

El perfil infermer és el perfil ideal per fer assignació 
de cada un d’aquests pacients, amb independència que 
el seu metge de família, el pneumòleg, el cardiòleg, 
l’oncòleg, el reumatòleg, el no-sé-què...? El tercer ele-
ment era personal infermer.

Quart element, que és molt difícil –segurament és el 
més difícil–, i ara més, en un moment de menys re-
cursos socials i sanitaris, però, a més, amb un cert..., 
havíem començat a construir els fonaments d’un siste-
ma social amb caràcter universal d’atenció a la depen-
dència, no?, per dir-ho així, i ara això s’està alentint. 
I per tant hi ha més pobresa, per dir-ho així, eh? Com 
fem realment –realment amb els recursos que tenim, 
estic dient ara, eh?– la integració de qualsevol qüestió 
social i sanitària? Aquí segurament l’àmbit és la co-
munitària, que vostè deia: àrees bàsiques de salut, tot 
allò que passa dintre un sector, doctor Ledesma. Per 
dir-ho així, eh?, perquè ens entenguem en llenguatge 
sanitari.

En aquest sector, que nosaltres a l’anterior etapa hi ha-
víem posat els governs territorials de salut, on vostès 
saben que cridàvem el Departament de Benestar i Fa-
mília i els ajuntaments, precisament, i una de les líni-
es era com fèiem... És igual, però més enllà de com es 
governa, i com es gestiona i els professionals i la par-
ticipació –en l’àmbit sector, estic dient–, què podem 
fer de diferent? Algú ho ha de liderar. Per tant, deia 
jo, pressupost finalista a la primària, per atorgar-li la 
capacitat dels diagnòstics, del contínuum assistencial 

i inclús de l’ingrés d’aquest perfil de pacient subagut 
–que en dic jo–, conegut crònic –d’aquests 350.000, 
eh?–, en els sociosanitaris del territori, a les unitats de 
cures pal·liatives, i també el control clínic –control clí-
nic, estic parlant, eh?, no parlo de l’econòmic– de tot 
l’àmbit social residencial, atenció a domicili, centres 
de dia i residències, amb independència de les titulari-
tats? Aquest no és el canvi real.

Imagini’s que tinguéssim 350.000 persones amb una 
història única –electrònica, estic dient, eh?– social i 
sanitària. Que sabéssim els recursos que tenim en 
aquest territori/sector, si és que és l’àmbit sector. Ara 
hi ha un cert intent de fer créixer sectors, però llavors 
hauríem d’anar a subsectors. Per exemple, si agafés-
sim..., imagini’s que acabéssim fent un sector que fos 
Garrotxa - Ripollès - Osona, per altres motius –per al-
tres motius. En canvi, el sector Osona, o el sector Ri-
pollès o el sector Garrotxa, podria fer..., i per això vo-
lia que pogués concretar molt més, en present, eh?, a 
l’any 2014. Nosaltres ja estaríem per això. Fer aquests 
canvis en els contractes de l’any vinent –diríem–, a to-
ta la primària, a tot el sector capitatiu, com inclouríem 
a la pràctica això. I com faríem l’aliança entre el sector 
social –real, eh?, estic parlant, no el no real.

I per últim: aquest perfil de pacient, vull dir, que costa 
molt..., i l’experiència dels «pacients experts», que em 
semblen molt interessants, però per fer-la extensible, 
generalitzable i que doni resultats reals. Aquest és un 
dels debats que volia que..., també des de la mirada 
a infermeria, eh?, perquè jo crec que aquí també hi 
hauran els canvis substantius en els propers anys. Si 
apoderem la persona, la família, els cuidadors, l’en-
torn immediat, per dir: aquella insuficiència cardíaca 
crònica, o aquella EPOC, o aquell càncer que l’hem 
convertit en una malaltia crònica o una malaltia dege-
nerativa..., el que sigui.

Llavors, acabo amb un últim apunt de les demències. 
Jo crec que això requereix, almenys, una mirada dife-
rent, perquè de moment no podem millorar molt, dirí-
em, la seva vida, no?, sinó que sabem que de moment 
van anant, indefectiblement –podem alentir-ho potser 
una mica–, cap a l’alta dependència. Per tant, d’aquests 
350.000, per dir-ho, quina n hem de tenir –i dic de-
mència? Trobaríem, eh?, alguns altres perfils de ma-
lalties, però la demència és la que creix més i la que té 
unes connotacions molt més importants. Què podem 
fer? No per esperar que acabem la dependència, que la 
crisi remunti i el no-sé-què... No –no, no–: de diferent, 
socialment i sanitàriament, perquè garantíssim que te-
nim un model d’atenció diferent, en aquest perfil de 
persones i del seu entorn familiar o residencial.

Deixem per un altre dia –nosaltres ho voldrem portar 
aquí, de fet hem entrat sol·licitud de compareixença, 
no sé si vostè haurà de tornar a venir, o qui sigui–..., 
amb relació al tram final de la vida. Crec que Catalu-
nya ha estat pionera; fem les coses bé i amb consens 
polític i social –bastant bé, bastant bé. Però jo crec 
que ens enfronta de nou a l’aferrissament terapèutic, 
a altres qüestions que ja les debatrem –no volia dei-
xar de parlar d’aquest tema–, perquè, per descomptat, 
hem de fer prevenció de l’envelliment i de la cronici-
tat, hem de fer curació i atenció, perquè algunes coses, 
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encara que ens sembli el contrari, sí que les podem re-
vertir –per exemple, l’obesitat. Ja sé que es diu que no 
es pot mai curar, l’obesitat, però –a determinada edat, 
estic parlant ara–, bé, la pots revertir, eh? I altres qües-
tions, depèn de com actuïs sanitàriament i socialment, 
pots revertir-les.

I l’altre és el pal·liatiu. Per manca de temps, doctor Le-
desma, deixarem aquest debat, que és molt important 
–em sembla molt important–, i a més a Catalunya con-
tinua havent-hi –jo crec, eh?– una majoria social que 
aquests temes els vol tractar amb molta cura, i dir-li 
que per descomptat estem treballant intensament i que 
ens tindran al costat, per descomptat, per fer canvis 
–parlo de curt termini– per millorar realment, per pre-
venir i millorar realment l’atenció a la cronicitat. Per-
què si fem això trobarem –això i la innovació, quan 
parlem d’innovació real– la sostenibilitat del sistema 
per als propers vint anys. No menor, eh?, no menor, 
aquest tema. I tenint en compte que nosaltres tenim un 
sistema d’accés universal..., pràcticament, estic dient.

I acabo, també, amb el tema de l’oficina... Abans: tor-
no un moment endarrere, que me n’he oblidat, senyor 
president –ara sí–, que és el paper del farmacèutic 
d’oficina de farmàcia, i com podrien canviar el con-
tracte les oficines de farmàcia perquè l’agent d’ofici-
na de farmàcia o comunitària fos un agent més en la 
comunitat, per a l’atenció no només amb els medica-
ments sinó amb altres coses de cartera. A dintre la 
compra primària, a part dels medicaments, del farma-
cèutic d’oficina de farmàcia, que n’hem parlat molt, en 
algunes coses ens n’hem sortit però en altres no.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyora Geli. Iniciarem el torn dels altres 
grups. Senyora Vergés, per Esquerra Republicana de 
Catalunya. Endavant.

Alba Vergés i Bosch

Gràcies, president. I moltes gràcies al senyor Albert Le-
desma per l’exposició d’aquest pla. Nosaltres des d’Es-
querra Republicana sempre hem demanat que el siste-
ma d’atenció a les persones ha de ser un sistema integrat 
i integral, social i sanitari, com aquest pla contempla.

Per tant, en aquest sentit, la visió de la necessitat de te-
nir aquest pla –no només per atendre els crònics, sinó 
com una visió d’atendre el ciutadà i la seva salut– la 
compartim i la trobem adequada. El programa, nos-
altres el tenim, l’hem mirat; és descriptiu, és esque-
màtic, tot un document d’accions a fer, amb una anàli-
si dels perquès es necessita arribar a fer un programa 
dins d’un pla de salut, un programa com aquest. Potser 
ens hi faltaria una mica el tema d’avaluació, de qui-
na manera aniran avaluant cada etapa, etcètera, i està 
molt centrat en allò que fa referència a l’any 2012; a 
partir d’aleshores fins al 2015 hi han uns objectius ge-
nèrics, per això tenim algunes qüestions a fer.

La primera qüestió és: en quin punt es troba aquest 
programa, ara mateix? El del 2012 està tot comple-

tat? Què s’ha fet durant aquest any 2013? Què es farà 
durant els dos anys restants del programa? Com –per 
exemple, també–, tenint en compte que la cronicitat 
pot arribar a comportar fins al 75 per cent de la des-
pesa sanitària, considera aquestes accions prou ambi-
cioses? Jo entenc que aquest programa és ambiciós i 
forma part d’un treball elaborat per encarar definitiva-
ment el problema –si se’n pot dir així– de la cronicitat; 
és prou ambiciós i les accions són suficients? Aniran 
molt més enllà en anys, com deia la doctora Geli, que 
això podria ser un canvi ja per als propers vint anys? 
I els resultats, si són satisfactoris fins al moment i què 
n’espera d’aquests propers anys.

Després, quins processos clínics integrats per les ma-
lalties cròniques de més impacte, en tots els territo-
ris, s’han desenvolupat ja, i quins pensen desenvolupar 
properament? Després, com s’ha potenciat la protec-
ció i la promoció de la salut i la prevenció com a ins-
truments per mantenir la salut i evitar la malaltia crò-
nica, com vostè explicava en aquest gràfic, d’intentar 
mantenir el màxim nombre possible de pacients que 
són sans. I com s’està promovent, també, l’autorespon-
sabilització i l’autocura dels ciutadans pel que fa a la 
seva salut, factors de risc i malalties. Hi ha programes 
com el «Pacient expert», existeix un «Sanitat respon» 
que està funcionant i que potser a vegades el que li 
passa és que falta coneixement per part de la ciutada-
nia que existeixen aquestes eines.

Continuem. Un altre dels punts del marc operatiu diu: 
«Desplegar dispositius assistencials, socials i sanitaris 
i sistemes integrats adequats per donar atenció al pa-
cient crònic i a la persona dependent.» Nosaltres sem-
pre, en aquesta visió de sistema integrat i integral, per 
exemple, entenem un centre d’atenció primària com 
un centre comunitari, i per tant entenem que es podria 
introduir la part social dins el mateix centre d’atenció, 
sortint una mica de l’estrictament àmbit sanitari i in-
tegrant tot el que fa referència al ciutadà i a la comu-
nitat, i per tant, de quina manera es poden desplegar 
aquests dispositius, quins dispositius i sistemes són, i 
en quin punt es troben.

Després, tenint en compte que el 50 per cent dels pa-
cients crònics disposen de més d’una malaltia, i pro-
bablement més de dues i més de tres, fins a quin punt 
s’ha arribat a treballar aquesta complexitat, aquesta 
pluripatologia? I com s’ha d’abordar finalment, desen-
volupant aquest pla i el Pla de salut.

I per últim, preguntar sobre el tema de l’ús dels fàr-
macs: de quina forma es contemplarà aquesta racio-
nalització en l’ús dels fàrmacs, introduint, com deia la 
doctora Geli, el farmacèutic com un agent de salut més.

I després voldria fer uns apunts sobre el que vostè ha 
dit ara. Parla d’una sola agència que planifica, compra 
–amb un capitatiu, amb un nou sistema de contracta-
ció–, un sistema que preservi l’equitat en funció de les 
necessitats, que segons la seva anàlisi, si m’ha sem-
blat entendre..., no s’està produint d’aquesta manera, 
actual ment, i per tant hem d’anar a un sistema que sí 
que ho garanteixi del tot.

I a mi m’agradaria fer com una reflexió. Aquest pla 
s’emmarca dins el Pla de salut, que diu clarament que 
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proposa una transformació del model d’atenció social i 
sanitària. En aquests moments de restriccions pressu-
postàries, que les tenim i les estem patint, i les pateixen 
els usuaris i les pateixen els professionals, qualsevol 
canvi amb aquesta profunditat que es planteja i amb 
aquesta ambició que es planteja, sense entrar en si és 
bo o dolent, es pot trobar també, d’inici, amb certs re-
cels o amb certes topades quan afecti, això, en el punt 
de no garantir del tot alguna pèrdua d’atenció social o 
sanitària? És a dir, fins a quin punt podem garantir al 
cent per cent, amb tots aquests canvis profunds –per-
què sempre que es fan canvis es comet algun error–, que 
no hi haurà pèrdua en aquesta atenció sanitària ni so-
cial? I si creu que aquest pla ho garanteix al cent per 
cent, i si surt alguna discrepància, de quina forma s’es-
tà obert, en aquest Pla de salut, i en aquest pla de croni-
citat, a arribar a fer un consens –sobretot de la manera 
que vostè parlava, que ha de ser amb pactes territorials, 
pactes territorials que inclouen...? Inclouen municipis?, 
inclouen...? A part del territori organitzat ja a nivell sa-
nitari –com regions, sectors, etcètera–, inclouen també 
els municipis, les associacions de pacients, fins i tot as-
sociacions de professionals o fins i tot sindicats?

I, per últim, m’agradaria felicitar-los, també, pel fet 
d’incloure en aquesta paritat el col·lectiu d’infermeria, 
en aquest grup de treball, i per tant en la presa de de-
cisions sobre el programa i sobre el futur de l’atenció 
als ciutadans, perquè entenem que té un paper impor-
tantíssim, que el té ja des de fa molts anys enrere, en 
la salut, però que sovint no havia estat ni reconegut 
ni tampoc tingut en compte en la presa de decisions, 
perquè moltes vegades és un col·lectiu que simplement 
no ha format part dels òrgans de decisions com es me-
reix. I, per tant, canvis en aquest sentit per nosaltres 
són positius per millorar l’atenció al ciutadà.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Vergés. Pels altres grups, la 
senyora García, per part del Partit Popular?

Eva García i Rodríguez

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agra-
ir la compareixença del senyor Albert Ledesma. Crec 
que ens ha fet una explicació molt didàctica, ens ha 
donat moltes xifres i ens ha donat molts arguments i 
ens ha explicat, doncs, d’una manera molt clara i molt 
didàctica, com deia, aquest pla de prevenció i atenció 
a la cronicitat.

Felicitar-los també per la incorporació de la senyora 
González, doncs, pel que representa el col·lectiu d’in-
fermers i d’infermeres, sobretot, en aquest programa 
que nosaltres considerem del tot important. Històrica-
ment –i ara es deia–, el seu col·lectiu moltes vegades 
no ha participat directament d’aquesta presa de deci-
sions, i per tant entenem del tot important la seva in-
corporació.

Dit això, el senyor Ledesma deia que el model no 
tenia, teòricament, cap orientació política concre-
ta. Però jo sí que, senyor Ledesma, el volia felicitar, 

doncs, perquè vostè ha estat moltes vegades recone-
gut o qualificat com l’ideòleg català del pla Lasquetty. 
I per tant, doncs, felicitar-lo per aquesta participació, 
per aquesta col·laboració tan estreta que té vostè amb 
la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, 
doncs, defensant el pla no només del conseller Juan 
José Güemes, en el seu moment, sinó sobretot ara del 
conseller Lasquetty per externalitzar la gestió dels 
centres de salut, amb un model, doncs, que consideren 
tots com un model de gestió excel·lent. Per tant, doncs, 
felicitar-lo, eh?, i fer un agraïment públic per aquesta 
col·laboració que fa vostè directament des de la con-
selleria de Salut de la Generalitat de Catalunya amb 
la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid.

Dit això, vostè deia, doncs, que eren pocs però molt 
eficients. Jo hi estic absolutament d’acord. Crec que 
amb els recursos que tenen actualment, i probable-
ment amb els que tindran, doncs, estan fent una feina 
molt i molt important i molt i molt efectiva, no? Des-
prés ja veurem com això s’implantarà. Ja veurem si 
tots aquests plans, tots aquests programes després tin-
dran una implantació directa, però en tot cas conside-
rem que com a document de treball és molt important.

Jo m’he apuntat unes paraules seves, de l’inici de la 
seva intervenció, que crec que poden resumir perfec-
tament el que és aquest document, i sobretot el que 
ha fet en la seva exposició. I ens deia que la cronicitat 
és un factor poblacional i que calia avançar-la de dues 
maneres: incrementant l’esperança de vida dels cata-
lans i incrementant també la seva qualitat de vida. Jo 
crec que això és fonamental, i a partir d’aquí podem 
parlar de tota la resta, però crec que això forma part 
del fons del tema que avui estem abordant, no?

M’ha semblat molt interessant, també, perquè vostè, 
doncs, posava de manifest, o posava sobre la taula, 
elements positius i també elements negatius, i feia en 
algun moment fins i tot una mica d’autocrítica de co-
ses que potser en aquests moments no s’estaven fent 
del tot bé, no només des del Departament de Salut, si-
nó fins i tot també des dels professionals. Vostè deia, 
doncs, que moltes vegades no podien destinar el temps 
que es requeria o que consideraven adequat per aten-
dre els pacients, i que això era fruit d’un model que 
s’havia creat bàsicament per vostès, pels professionals. 
A mi m’agradaria saber, senyor Ledesma, si vostè 
considera que hi ha alguna manera de reconduir 
aquesta situació, si creu que això, doncs, més enllà 
dels tòpics que moltes vegades es diuen sobre els pro-
fessionals, si vostès creuen que això hi ha alguna ma-
nera real de reconduir aquesta situació, no?

Després també feia referència a les malalties, però això 
ho ha passat molt per sobre. M’agradaria que en la seva 
segona intervenció ens pogués concretar una mica més; 
quant a les malalties que esdevenen cròniques, vol-
dríem una mica més de concreció quant a quines són 
aquestes malalties, amb referència, o sigui, sobretot per 
sexe i per geografia, perquè probablement –o potser– 
hi han factors en el conjunt de Catalunya que hi influei-
xen, segons un punt geogràfic o un altre, no?

Ens parlaven, també, del sobreenvelliment de la po-
blació. Crec que aquesta és una preocupació molt 
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important a Catalunya. En els últims anys aquest so-
breenvelliment, doncs, s’ha fet encara més evident, i 
entenem que això també pot afectar d’una forma molt 
important la cronicitat de moltes malalties. Voldria –si 
en tingués, senyor Ledesma– dades, xifres quant a ai-
xò que li comentava.

Deia al final, també, que aquesta era una estratègia 
basada en pactes territorials. Això dels pactes terri-
torials m’agradaria que ho pogués explicar. No sé si 
es refereix a col·laboració dels municipis, dels ajunta-
ments, de les diputacions; si això s’està duent a ter-
me; si això és un plantejament que vostès fan (algú 
esternuda) –salut!– en el programa de prevenció a la 
cronicitat... En tot cas, ens agradaria una mica més de 
concreció. En el tema de les llistes d’espera, no m’ha 
semblat sentir gaire cosa al respecte, però ens agrada-
ria saber, senyor Ledesma, si el fort increment dels úl-
tims mesos de les llistes d’espera creu vostè, i de qui-
na manera, que està afectant les malalties cròniques a 
Catalunya.

I per acabar, una qüestió pressupostària, i no pel fet de 
ser l’última pregunta és la menys important, sinó tot 
al contrari. Ens agradaria saber..., estem acabant l’any 
2013; probablement tindrem, d’aquí a poques setma-
nes –suposem, perquè, doncs, com que el Govern de 
Catalunya està com està, això és un somni, també, per 
a alguns–, però probablement tindrem un nou pressu-
post de la Generalitat i per tant un nou pressupost del 
Departament de Salut. Ens agradaria saber si aques-
ta implantació d’aquest nou Pla de salut, en tot cas, el 
referit a la part que ens comentava vostè de malalti-
es cròniques, això es veurà afectat i de quina manera. 
Vostè deu tenir més informació, segurament, que nos-
altres, perquè nosaltres no en tenim cap, i per tant vos-
tè en deu tenir alguna més que cap, i voldríem saber 
com creu que pot afectar la reducció o el petit pressu-
post que poden tenir per implementar tots aquests pro-
grames i plans que vostè ens anunciava.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Anem pels altres grups. Per part d’Ini-
ciativa, senyora Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, president. Gràcies, senyor Ledesma, bon dia 
a tots i totes. Bé, o sigui, m’he estat mirant veritable-
ment el programa, sobretot el tema dels objectius a 
què vostè s’ha referit, i el que jo faré és una breu refle-
xió general.

O sigui, sí que és veritat que vostè s’ha basat una mica 
en aspectes tècnics, i que està molt bé –i ho dic–, però 
la meva reflexió serà molt general. I potser vostè podrà 
dir que és una intervenció una mica política, però jo 
crec que hem de reflexionar. No va amb cap mala in-
tenció, sinó que hem de reflexionar sobre tot això.

La meva primera reflexió és que és..., veritablement, el 
programa, o sigui, hi estic totalment d’acord, o sigui, 
està ple de bones intencions, està ple de continguts i 

programes que si realment es fessin podríem canviar 
la realitat social de la gent, i sobretot en els aspectes 
sanitaris. Però, ara bé, totes aquestes bones intenci-
ons i programes, que jo crec que estan ben dissenyats 
i ben redactats, no es corresponen amb les voluntats 
polítiques ni amb les polítiques que s’estan portant a 
terme avui en dia. No compartim una..., de l’esperit 
que es parla, no?, i és que el primer paràgraf de la des-
cripció del programa parla que Catalunya té una excel-
lent cobertura en els serveis de salut i socials. Tant de 
bo fos així; jo, a mi m’agradaria que fos així, però la-
mentablement..., o sigui, cada dia vaig al CAP, o parlo 
amb la gent del meu barri, i aquesta no és la percepció 
de la gent.

I per què dic que no és la percepció de la gent? I em 
refereixo a programes..., per exemple, el programa 
parla de l’estratègia interdepartamental entre serveis 
socials i Salut. Jo ho trobo correcte i ho trobo bé. Crec 
que tots els programes, i crec que no només aquest, 
haurien de ser integrals i haurien de tractar-se amb al-
tres departaments, no?, però crec que no s’està duent 
a terme a tots els llocs igual. Evidentment, potser hi 
hauran espais que sí, o territoris en què sí que s’està 
donant, però volia fer una pregunta en concret: com 
s’estan portant a terme els programes, sobretot d’aten-
ció a les malalties mentals; com s’està portant a terme 
el programa «Respir»? D’acord? M’agradaria concre-
tar més com s’estan portant a terme aquests progra-
mes, perquè, bé, si sabem de primera mà, parlant amb 
la gent, i segurament molts com jo, que som usuàries, 
per exemple, de la salut pública, sabem de primera mà 
que aquestes coses no s’estan portant a terme bé.

El segon punt és que aquest programa té una visió po-
blacional. És a dir, que s’ha de repartir –vostè ho ha 
dit– equitativament en tot el territori. I la meva pre-
gunta: això pot ser possible amb la reordenació del 
sistema sanitari? Em refereixo al fet que s’estan tan-
cant serveis en determinats CAP i hospitals i derivant 
les persones grans a altres municipis. S’està portant a 
terme bé, aquest programa? És a dir –com vostè ho ha 
dit, eh?, o sigui, no vull que li senti malament, perquè 
vostè ho ha dit en la seva intervenció–, s’està estudiant, 
veritablement, la mobilitat d’un municipi a un altre? 
Perquè, bé, parlant amb plataformes com la platafor-
ma de Montcada, o parlant amb la gent de l’Hospital 
de Viladecans, totes aquestes coses no s’estan portant 
a terme, perquè, bé, la mobilitat i el transport urbà no 
són els idonis ni els adequats per fer aquests trasllats 
d’un municipi a un altre.

I, per tant, o sigui, compartim l’esperit del programa 
però no..., perquè nosaltres entenem que la visió de la 
realitat és una altra. I ho diem perquè és que nosal-
tres..., o sigui, estem tot el dia al carrer parlant amb la 
gent. Som persones que diàriament ens trobem amb 
la gent al carrer i ens trobem diàriament en els CAP 
dels nostres barris. Compartim els objectius. O sigui, 
vostè..., en el vostre programa hi ha una sèrie d’objec-
tius que els comparteixo, però evidentment hi ha mol-
ta desconfiança. I sobretot hi ha desconfiança. I és que 
li volia preguntar una cosa: és que m’agradaria que ex-
pliqués millor què entén per promoure estils de vida 
saludable, què entén per fomentar l’autonomia de les 
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persones. Vostè diu aquí: «Fomentar l’autonomia de 
les persones en el procés de tenir cura de la seva sa-
lut.» Entenc l’esperit, però, clar, quan ens estem tro-
bant que ens estan amenaçant –en el sistema de pensi-
ons– la gent gran, que estan augmentant el decret de la 
pujada dels fàrmacs, sobretot en fàrmacs de malalties 
cròniques, quan la llei de l’avortament també ens l’es-
tan amenaçant, quan nosaltres estem fomentant una 
llei del mínim vital perquè tothom tingui garantides 
les necessitats bàsiques, quan nosaltres estem insis-
tint en les beques menjador per evitar la desnutrició 
de nens i nenes a les escoles –i que això pot comportar 
més endavant malalties cròniques, i vostè ho deu sa-
ber–, quan el que estem veient és que l’empobriment 
general de la població..., què passarà aquest hivern, 
realment, quan la gent no pugui pagar la factura de 
l’energia i la gent no pugui escalfar-se les seves cases? 
Què passarà? I amb tot això, hem de fer responsable 
la societat de la seva salut? No hi estic gens d’acord, 
quan això és el que passa cada dia al carrer.

El segon punt de l’objectiu reconeix el paper de les 
persones cuidadores i les famílies de malalts. Hi es-
tem totalment d’acord. Però demanem, evidentment, 
el seu reconeixement, però també l’augment de les 
ajudes derivades de la llei de dependència i de la llei 
de serveis socials.

En un altre punt es diu: «Contribuir a la sostenibili-
tat i a l’eficàcia del sistema de salut.» Trobem que és 
contradictori amb les polítiques que s’estan portant a 
terme –d’ambdós governs, eh?, el de Catalunya i el de 
l’Estat espanyol–, sobretot amb les seves retallades 
pressupostàries i l’atac a les condicions laborals dels 
professionals, que el que crec i considero..., que feu bé 
la vostra feina.

Bé, més o menys és això, en termes generals. Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup de Ciuta-
dans, senyor Villegas?

José Manuel Villegas Pérez

Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer 
a los comparecientes su comparecencia, al señor Le-
desma su exposición y a todo el grupo de trabajo que 
está, pues, en este plan, trabajando en este plan, agra-
decerle también su labor.

Nosotros estamos básicamente de acuerdo con los ob-
jetivos que se establecen. Desde luego, pensamos que 
es un plan muy ambicioso y muy complejo de llevar 
a cabo. Ahí nosotros nos ponemos a disposición pa-
ra dar apoyo y soporte en lo que haga falta. Y solo 
me gustaría, porque yo tengo poco que añadir a lo que 
se ha dicho hasta ahora, hacer hincapié en tres puntos 
–alguno ha salido ya– para ver si se nos pueden acla-
rar o ampliar.

En primer lugar, el papel de las oficinas de farmacia. 
Si se está hablando, también..., porque yo creo que hay 
una opción genérica: sobre la mesa se está planteando 
la posibilidad de que las oficinas de farmacia amplíen 

sus servicios, y yo creo que en el caso específico de 
los enfermos crónicos sería especialmente importante 
ese papel de las oficinas de farmacia.

Por otro lado, también, en el mismo sentido en cuanto 
al personal de enfermería. Hay ciertas reivindicacio-
nes, o ciertas, incluso, necesidades de que el personal 
de enfermería tenga cierta autonomía mayor a la hora de 
prestar determinados servicios, determinada asisten-
cia. Yo creo que también en este..., en el caso de los 
enfermos crónicos, pues, sería especialmente impor-
tante, y por lo tanto me gustaría saber si dentro del 
plan se está contemplando ese aspecto.

Y por último –que ya ha salido también anteriormen-
te–, el tema de la evaluación. Dentro del propio plan 
se establece, pues, que hay que determinar determi-
nados indicadores que permitan monitorizar y hacer 
un seguimiento del cumplimiento del plan. Me gusta-
ría saber si esto ya está realizado, si estos indicadores 
ya están funcionando, si hay un seguimiento, y que se 
nos diera información sobre el seguimiento que hay 
hasta el día de hoy y los objetivos temporalmente pro-
gramados desde ahora en adelante.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. Per finalitzar, el Grup de 
Convergència i Unió, la senyora Montalban.

Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, president. Des del nostre grup parlamentari, 
també donar la benvinguda al senyor Ledesma, també 
a la senyora González, que l’acompanya, i agrair-li la 
seva exposició.

De fet, és una compareixença esperada, perquè, bé, 
teníem ganes de constatar i de veure els avenços que 
s’han realitzat i que s’estan realitzant, i que s’han de 
realitzar en un futur en matèria de cronicitat des de la 
implantació del Pla de salut, essent aquesta atenció in-
tegral als pacients crònics un dels eixos en què s’em-
marca el Pla de salut 2011-2015. Realment, ens trobem 
davant un repte. No deixa de ser un canvi de paradig-
ma el fet de transformar i, com deia, remodelar el mo-
del assistencial per adaptar-lo a les necessitats de les 
persones, unes necessitats que, com apuntaven, han 
canviat al llarg del temps, perquè vivim més anys, 
s’ha incrementat l’esperança de vida –la catalana és 
una de les més altes del món–, i per tant això compor-
ta que es pateixen i que patirem tots plegats més pro-
blemes de salut, i en conseqüència, aquest augment de 
les malalties cròniques.

Davant aquest escenari que se’ns presenta, cal do-
nar una resposta avançada, avançar-nos al que vin-
drà, i això és el que justifica, de fet, portar a terme 
aquest programa de prevenció i atenció a la cronicitat. 
I aquesta és la clau, perquè partim que les persones, 
i concretament el pacient, el situem ara al centre del 
sistema sanitari, i en funció d’aquest enfocament, la 
reorganització dels recursos assistencials en benefici, 
precisament, de les necessitats de salut. Ja no es trac-



Sèrie C - Núm. 203 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 3 d’octubre de 2013

COMISSIó DE SALUT, SESSIó NÚM. 7  32

ta de comptar, que també és important, quant gastem, 
sinó com gastem; hem de gastar bé i hem de destinar 
bé, i per tant aquí hi ha aquest gran repte. Pren, doncs, 
especial rellevància la prevenció –molt important, la 
feina que farem i fem en aquest àmbit–, la protecció i 
la promoció de la salut, i incentivar aquests hàbits de 
vida saludables.

I, com diem, com que situem el pacient al centre del 
sistema sanitari, fem un pas endavant i li donem aquest 
nou rol, en el que anomenem l’apoderament del pacient. 
Nosaltres sí que parlem de compartir responsabilitats 
en la millora de la pròpia salut, el que en diem l’auto-
responsabilitat. Nosaltres, això, ho compartim, perquè 
al mateix temps fem el pacient més participatiu del 
sistema sanitari i fomentem aquesta participació pro-
activa i aquest diàleg en la doble direcció. I en aquest 
sentit, tornar a fer esment de la posada en marxa del 
programa «Pacient expert», aquesta iniciativa de col-
laboració entre pacients i professionals sanitaris amb 
els objectius d’aconseguir aquesta implicació per mi-
llorar els coneixements sobre la malaltia i també so-
bre el compliment terapèutic. S’ha de seguir treballant 
aquesta estratègia per millorar aquesta relació amb els 
pacients, és evident, però nosaltres hi apostem.

Aquest nou model d’atenció a la salut, orientat als ma-
lalts crònics, és, de fet, un repte estructural, que re-
quereix una visió transversal, integral, passant per tots 
els nivells assistencials. En primer lloc, des de la pro-
ximitat, amb l’atenció primària i porta d’entrada pre-
ferent al sistema sanitari. I, en definitiva, requerim, 
d’aquesta atenció primària..., amb una alta capacitat 
de resolució, i amb aquest abordatge social i sanitari 
conjuntament. Com molt bé apuntava, és clau aques-
ta doble orientació, i aquesta transformació de model 
camina en aquesta direcció. També li volem preguntar 
com es portarà a terme.

Aquesta integració assistencial s’ha d’elevar a tots 
els nivells, utilitzant els circuits i els fluxos òptims i 
adequats a cada pacient, garantint la qualitat i la bo-
na atenció en la continuïtat assistencial i al llarg de 
la vida del pacient, i garantint també l’accessibilitat 
–que s’està fent. Accessibilitat no és proximitat, és do-
nar l’atenció sanitària adequada, integrada, durant tot 
el procés de la vida, i aquí és essencial la col·laboració 
i coordinació de tots els agents i professionals impli-
cats, dotant-los d’aquest nou rol competencial. És im-
portant el treball col·laboratiu amb base territorial, i 
sobretot és important que tot això uneix el fet de com-
partir aquests objectius comuns i d’avaluar el resultat 
en benefici de la salut del pacient.

Òbviament, tot això no es pot dur a terme sense la im-
plicació dels professionals, que els dotem d’aquest nou 
protagonisme, amb més lideratge i com a agents princi-
pals d’aquest canvi, i aquí hem de reconèixer la genero-
sitat dels nostres professionals. Remarcar també que és 
rellevant –i molt rellevant– aquesta visió interdeparta-
mental, que ha d’incloure no només el Departament de 
Salut sinó també altres departaments, en aquest enfo-
cament transversal i integral de l’assistència.

Així, doncs, ja per acabar, dir-los que és cert que que-
da molta feina per endavant: potenciar la informació, 

avançar en la implantació de la història clínica compar-
tida, en el desplegament territorial del programa, pe-
rò amb l’objectiu que és prioritari fer front a les noves 
necessitats de la salut de la població, amb aquest nou 
abordatge a la cronicitat. En definitiva, per millorar la 
salut de les persones, que és el que ens interessa, i pel 
fet que també la ciutadania confiï en els nostres profes-
sionals i en el nostre sistema sanitari, encara més.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Iniciarem el torn de resposta 
del senyor Ledesma, per quinze minuts. Senyor Le-
desma... (Rialles.) O el que necessiti.

Albert Ledesma Castelltort

Intentaré fer respostes transversals, com el programa. 
A veure, jo crec –d’entrada, de concepte–: aquí ningú 
planteja, perquè a mi no em correspon, què és el que 
estem disposats a gastar en el sistema de benestar ni 
com ho hem de fer, i aquest és un element clau, polític, 
que s’hauria de resoldre en l’àmbit que correspongui. 
Ningú ho ha deixat clar.

Dit això, que situa el tema globalment, i responent al-
guna altra pregunta transversal que em penso que ha 
aparegut... És a dir: amb els recursos que el Parlament 
posi a disposició del sistema social i de salut, és possi-
ble fer això? Sí, eh? És possible fer això? Sí. És possible 
fer-ho. Això és un canvi superficial, menor? No, no. 
És que hem de canviar tots els conceptes. Quan jo de-
ia que ha de participar, o que el responsable de la sa-
lut és la mateixa persona, no estava atorgant aquesta 
responsabilitat a la societat; l’hi estava atorgant a la 
persona, que té la capacitat de decidir si es vol cuidar, 
si vol fumar, si vol deixar de fumar. I per tant aquesta 
persona, des de la seva llibertat i de la seva pròpia res-
ponsabilitat per fer el que li sembli millor, el que li estem 
demanant i el que li hem de demanar és que participi 
en aquest procés de tenir cura. Si no la fem participar i 
no ens volem cuidar, no tindrem prou recursos, segur. 
Per tant, aquest és un element clau, i en aquest sentit 
jo estava dient que participessin. No podem traspas-
sar aquesta responsabilitat als altres, perquè no és útil. 
Quan a mi un malalt em traspassa la responsabilitat de 
si fuma o no fuma..., jo no fumo, eh? I per tant, això 
és... Però no ho dic com a contesta, ho dic com a con-
cepte global, perquè és un canvi. I per tant, en aquest 
sentit hauríem d’entendre...

Hi ha un element transversal amb allò de la inferme-
ria –moltes gràcies. En el programa de prevenció som 
tres infermeres. Una sóc jo, perquè sóc infermera, i 
vaig començar la meva tasca d’infermer a Sant Pau 
–d’infermera, ara diuen infermera als homes, també, 
no m’importa. I vaig començar al servei d’urgències 
de Sant Pau i a intensius de Sant Pau i vaig fer-ho deu 
anys. I, per tant, em sento i m’he sentit sempre un in-
fermer. I jo els dic de broma, en el meu centre d’aten-
ció primària, que si hagués de prescindir d’algú pres-
cindiria de les infermeres, perquè jo sé fer tot el que 
saben fer les infermeres –en general, eh?–, però no en 
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prescindiria perquè són un element clau. I tant és així 
que entre nosaltres tenim la Chon, que tothom la co-
neix dintre del sistema sanitari –la seva aportació no 
l’haig d’explicar–, i a més a més tenim una persona 
que es diu Joan Carles Condel, que és un líder mundi-
al en cronicitat, eh?, i que jo crec que pel fet de ser in-
fermer, doncs, no se li ha donat la importància que té. 
Jo crec que en aquest desenvolupament té la importàn-
cia que li correspon i se li ha de donar, i l’important no 
és si és infermer, si és metge, si és treballador social, 
sinó què aporta en aquest avenç.

Un altre tema transversal, el tema de la farmàcia co-
munitària. Jo crec que la farmàcia és un agent de sa-
lut de primer ordre, que ha de participar plenament en 
aquest programa. I què hem fet? Doncs –després ens 
diuen que correm massa, eh?, nosaltres–, ens van dir: 
«Feu un document de consens de quin és el paper de la 
farmàcia comunitària en l’atenció al pacient crònic.» 
I està fet, i està fet amb consens del CatSalut farmà-
cia, el consens del Consell de Col·legis Farmacèutics 
de Catalunya i la participació nostra com a «experts», 
entre cometes, del que és el tema cronicitat. I s’està 
avançant i es vol incorporar com a primera mesura el 
fet que facin la dispensació individual i personalitzada 
com un element que s’incorpori formalment en aques-
ta prestació com a farmàcia. I hi ha tot un seguit d’ele-
ments que hi ha la voluntat d’incorporar, i després ja 
veure com això s’articula amb el Servei Català de la 
Salut, que a nosaltres, ni a mi ni a l’equip, ens corres-
pon, però sí que hi és.

Hi ha un programa al Vallès Occidental –al Vallès 
Occidental, ho he dit bé– on participen totes les far-
màcies i poden registrar els farmacèutics la tensió ar-
terial que mesuren en les històries clíniques dels paci-
ents. I ara estem avançant, amb ells, amb la proposta 
del tractament anticoagulant, que el puguin incorpo-
rar. Per tant, la voluntat és que..., o sigui, quan diem 
això que participin no ho estem dient de broma, no és 
que parlem de paraules, «que ho farem», no; és que no 
sabem fer-ho d’una altra manera. I fins allà on vulguin 
els deixarem participar, perquè parlem de coses que 
són reorganitzacions, maneres de fer diferents, i per 
tant no costen recursos sinó que fins i tot n’afegeixen.

La integració assistencial, no?, i els serveis socials. 
Bé, tothom..., jo, com que ja sóc grandet, doncs, vaig 
viure quan hi havia una conselleria i la integració no 
hi era, vaig veure quan s’ha intentat, i hem fracassat 
fins ara per fer-ho, eh? Per tant, s’ha aprovat un pla. 
És suficient? No –no–, ni de bon tros, però és un camí 
important. Quan nosaltres..., quan jo vaig aparèixer 
a la conselleria fa dos anys i plantejava aquest tema, 
em mirava malament tothom, eh? Tothom –no, no...–, 
tant a un departament com a l’altre. I diu: «No, això 
no pot...» Bé, cadascú té els seus interessos; és nor-
mal, no?, en l’organització. Però ara no podem fracas-
sar. I, per tant, com s’integra? Nosaltres ho tenim clar, 
eh?, i responc també algunes de les preguntes: hem fet 
un checklist que diu: «Me n’aniré al CAP nord de Vic 
i preguntaré aquestes sis coses. Si em contesten que 
sí i les comprovo, és un model d’atenció integrada. Si 
no, no.» Aquesta és la integració funcional del terri-
tori. I hem començat a fer aquesta aproximació amb 

vuit territoris de Catalunya on s’està avaluant com es 
fa el seguiment, i la idea seria a final d’any dir: «Es-
colti’m, un servei integrat i integral vol dir això.» I a 
més a més calen canvis legals i calen canvis laborals 
i organitzatius, eh? Uns tenen un sou, uns en tenen un 
altre..., bé, unes coses que no tenen res a veure amb 
el servei que reben les persones i la necessitat que te-
nen. I, per tant, aquí té un recorregut i per això aquest 
pla interdepartamental per intentar que això acabi sent 
una realitat.

Contestaré ara a l’honorable senyora Geli dient que sí 
–sí, sí–: a Osona en quatre anys s’han doblat les per-
sones de més de vuitanta-cinc anys. S’han doblat. En 
quatre anys, eh? O sigui, estem parlant d’una barbari-
tat, perquè són quatre dies. Aquest índex de sobreen-
velliment, que són les persones de més de vuitanta-
cinc anys, independentment del factor natalitat, que a 
nosaltres..., hem de pensar en tota la població, però 
a nosaltres aquest no ens agafarà, eh?, però aquest al-
tre ens agafarà. Per tant, no podem esperar molt temps 
ni podem seguir fent les coses com les fèiem, i això 
comporta sacrificis i renúncies d’interessos i de ma-
neres de fer de tots els agents. De tots, eh? De les per-
sones, dels proveïdors, dels professionals, dels infer-
mers, dels metges, etcètera. Per tant, aquest canvi és 
molt important i s’ha de fer èmfasi en els estils de vi-
da. Què vol dir, fer èmfasi en els estils de vida? Home, 
doncs, que aconseguim..., un és el comportament per-
sonal, que tots ho tenim clar. Caminem i hem avan-
çat molt. A veure, som el..., tenim uns resultats espec-
taculars. No ho entenguin com una crítica, però hem 
d’avançar per aquí, perquè hi han alguns factors, com 
l’obesitat i la diabetis, que està relacionada amb l’obe-
sitat –vol dir no exercici físic i menjar malament–, 
que provoquen que hi hagi més diabetis. I per tant, què 
és important? Tractar la diabetis? Sí. Però, escolti’m, 
som els millors del món en el tractament de la diabetis 
–i parlo de resultats comparatius– i som els millors a 
evitar complicacions en la diabetis. Per això no hi he 
entrat molt, en les malalties, perquè, home, ho hem de 
mantenir, eh?, però no és el que és més important. El 
que sí que és més important és que aconseguim...

És prou amb dir-ho des de Salut? No. Hi han acci-
ons que estan fora de Salut. Si jo estic allà a la con-
selleria i veig algú que plega a les nou de la nit i 
s’hi posa a les vuit, doncs, fer exercici ja costa, eh? 
És que treballa molt, produeix molt, no?, com ens..., 
l’exemple? Doncs no ho sé, no?, no entraré en detalls. 
(Veus de fons.) Hi hauria alguna altra manera d’or-
ganitzar-nos la vida amb horaris i etcètera? Doncs, 
plantegem-nos-ho. És un tema social. Jo, que viatjo 
i vaig per moltes comunitats, i tinc bones relacions 
amb moltes comunitats, doncs, vaig al País Basc, i no 
treballen..., no pleguen tan tard. I els veus caminant. 
Bé... Etcètera, eh? Vull dir que hi han molts determi-
nants que no són purament..., que els hem d’adoptar, 
no només aquest. Clar que l’impacte de la crisi sobre 
la vida ens ha afectat a tots, i hem de procurar ser al 
més equitatius i que ningú quedi despenjat d’aquest 
estat de benestar, perquè si no fracassarem tots. Jo 
amb això hi estic d’acord, no? I després ja hi han les 
mesures que cadascú adopta.
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La promoció –i contestava a l’honorable senyora Ge-
li– de l’autonomia personal i les llistes d’espera? És 
un tema complicat –i no fujo, eh?–, és un tema com-
plicat. Primer, si agafem la pròtesi de genoll. Si veiem 
la variabilitat d’intervencions que hi han de pròtesi de 
genoll al territori, veiem territoris que operen pròte-
sis de genoll –les que no es pensen– i alguns que no 
opera ningú. Per tant, la primera és dir: escolti’m, s’ha 
d’operar una pròtesi de genoll quan toca. Dos: amb el 
treball aquest que estem fent hem anat tenint contac-
tes, i hi han tractaments no quirúrgics –el pes, l’exer-
cici, la rehabilitació muscular– que fan que es redueixi 
el nombre necessari d’intervencions molt, eh? Hi ha 
un programa australià –he vingut a explicar-ho aquí–, 
hi han programes a tot el món que ho demostren. No ho 
estem aplicant, eh? I per tant el 5 per cent de totes les 
pròtesis de genoll no és un tema menor.

I ara responc el que em demanava. Quan un senyor 
o senyora necessita una pròtesi de genoll perquè està 
ben indicat, no s’hauria d’esperar gaire, perquè això 
ho condiciona tot, no només l’autonomia, eh? Això no té 
cap dubte. O pròstata. Jo visito, i he vist senyors –no 
només ara, en aquesta legislatura, sinó en anteriors, i an-
teriors– que estan un any amb una sonda. Ara. No do-
naré els noms, clar, però puc donar noms. Això limita 
l’autonomia? Doncs, en un senyor de seixanta anys, o 
de setanta, no cal que els expliqui el que pot limitar. 
I, per tant, això no ho hauríem de permetre. Però per 
arreglar això no val només canviar una cosa, eh? No es 
confonguin, eh? Hem de canviar-ho tot. I el que no esti- 
gui disposat a canviar-ho tot..., no arreglarem això. 
I no és gens –gens– senzill.

Entrant en les malalties, i aprofitant una de les pregun-
tes que em feia l’honorable senyora Geli, les malalties 
osteoarticulars sí que estan a dintre de les malalties que 
intentem ordenar, que són la demència, la diabetis, la 
depressió, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, 
la insuficiència cardíaca, la sida, els trastorns mentals 
greus, la malaltia renal crònica, la malaltia osteoar-
ticular, el dolor crònic i la fibromiàlgia, que ens han 
afegit a última..., ens han posat, com que no en teníem 
prou, una mica més de feina: fibromiàlgia, la síndro-
me d’immunodeficiència..., bé, aquest general, eh? 
Aquestes són les..., i són aquí dintre.

Jo no hi he entrat molt perquè aquí, en el temple, és 
la línia tres del sistema més resolutiu, que és ordenar 
urgències i ordenar l’atenció especialitzada. Des del 
punt de vista tècnic i de recursos, la despesa més mal 
feta està aquí, no està en els complexos. No es pensin 
que està en els complexos. Està en l’ús que fem dels 
recursos per atendre aquestes malalties entre la pri-
mària i l’hospital. I aquí és un àmbit de millora, però 
no podia explicar-los més perquè no hi havia temps.

Història clínica compartida de Catalunya. Jo crec que 
avancem adequadament, però jo... Li deia aquest de-
matí a la secretària general, la Roser Fernández, que 
estàvem junts en la jornada, li deia: «Hauríeu de fer 
una aposta ferma per situar els sistemes d’informació 
en el centre de la conselleria, perquè és un tema clau 
–tema clau, eh?» Hem avançat moltíssim, eh?, en els 
dos últims anys, perquè jo aquest sí que conec el tema, 
i l’he patit des de l’any 96 fins ara, i Déu n’hi do el que 

hem fet entre tots –Déu n’hi do el que hem fet entre 
tots– quant a eficiència –no parlo de res més, eh?–, del 
que hem invertit i el que disposàvem. Per tant, aquest 
és un tema clau.

Hem incorporat..., o han incorporat, eh? Dic que hem 
incorporat, no he sigut jo, però sí que el departament 
ha incorporat el Departament de Benestar i Família 
a TicSalut, i estem fent un acord, hem fet un acord i 
estem treballant ja tècnicament per incorporar la de-
pendència, dades socials en la història clínica compar-
tida. O sigui que hem decidit que la història clínica 
compartida de Catalunya serà social i sanitària, que 
això és un tema clau. I, bé, hem de partir de les re-
alitats del que hi ha a cada costat, perquè està com 
està. Però la voluntat hi és, les dades de dependència 
hi són, i ho hem d’afegir. Nosaltres que anem pel ter-
ritori, doncs, vas a Sabadell o a Vilanova i la Geltrú, 
a llocs on treballen junts, i resulta que per atendre un 
pacient han de canviar de programa, i li han de donar 
hora amb diferents programes. Clar, això, els profes-
sionals no saben... Diuen: «Escolta’m, això, què m’ex-
pliques, no? –què m’expliques?–; resol-m’ho.» I el que 
hem de fer, des del departament, i des de les instànci-
es que toquin –en alguns casos els proveïdors, aquí hi 
estem tots implicats–, és resoldre això. Resoldre això 
entenent que un sol sistema, preservant els temes de 
confidencialitat, de les dades a què pugui accedir un 
o altre..., en tot cas, el treballador social diu la Llei 
d’ordenació sanitària que és un professional sanitari. 
Mentre no ho canviem. Per tant, pot accedir-hi. No hi 
ha cap problema legal.

Hi ha hagut molts inconvenients per obrir el sistema 
d’informació a les persones, eh? Jo ho he fet a Vic, 
he obert la història clínica dels pacients als pacients, i 
hi poden interactuar i poden tenir servei. Ara l’estem 
obrint i s’obrirà, amb password segur, a les persones, 
i les hem de deixar participar. Per tant, aquest és un 
element clau, i per valorar aquest pacient si no tenim 
aquestes dades conjuntes no podrem fer-ho.

El model de compra? Home, tema clau. Estem abso-
lutament d’acord. Què hem aconseguit, perquè aquí sí 
que hi han pressions per totes bandes, no? Doncs, la 
proposta, tal com està formulada actualment, hi ha al 
voltant del 6 per cent dels pressupostos de tots lligats a 
la consecució d’objectius comuns compartits territori-
als, eh? Això és un canvi important. Avaluats a través 
de la història clínica compartida, eh? Entenguin que 
tot té un temps, eh? Com deia un metge abans-d’ahir: 
«Escolta, no ens podeu obligar a canviar això en un 
any, que estem canviant coses», però va ràpid, i jo crec 
que assegurarà...

Hi ha altres parts del pressupost de la compra d’aten-
ció especialitzada, dels episodis que no són purament 
hospitalaris, a la primària, que també són un pas im-
portant. I hi havia la petició per part nostra –no sé 
com acabarà, perquè encara no està aprovada– que 
el PADES també passés a la primària, i que l’atenció 
domiciliària, el pal de paller de l’atenció domiciliària, 
fos l’atenció primària. No només l’atenció primària: és 
com aquest temple, eh? L’atenció primària serien els 
fonaments, però necessita tots els altres. L’atenció do-
miciliària d’aquests pacients no la podem fer sense el 
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geriatre, sense el pal·liatòleg, sense la infermera. El pal 
de paller de l’atenció a aquests pacients són les infer-
meres –són les infermeres. I al voltant seu s’ha d’es-
tructurar, amb la participació de tots els altres agents 
–i el treballador social o la treballadora social–, el 
que correspongui, eh? Per tant, aquests són dos canvis 
conceptuals: la incorporació com a tarifa de compra 
dels subaguts, postaguts..., que això és un canvi im-
portant: a les Terres de l’Ebre estan ingressant direc-
tament de l’atenció primària els subaguts. No... Hem 
avançat, eh? No es pensin que tot el que els explico 
són només projectes, eh? Són fets. I això, la primera 
vegada que vam dir: «No, hem de crear una unitat de 
subaguts que es puguin ingressar des de primària», 
bé, en el comitè operatiu del Pla de salut em van mirar 
tots com si baixessin de la lluna. I ja està passant, i ho 
entenem, eh? I ho entenem tots. Per què? Perquè és el 
millor lloc on pot ser atesa aquella persona que té una 
descompensació que no és molt greu, en lloc d’anar a 
parar tres hores, o tres dies..., he dit el Clínic abans, 
posarem l’hospital de Vic, per no ofendre el Clínic, o 
on vulguin de Catalunya, tant és, eh? Posava un exem-
ple, bé, perquè m’ha sortit així. I per tant, aquest...

L’assignació de recursos? No és equitativa? No, però 
això és un procés de maduració. El divendres passat 
estava en un fòrum que hi havia... (Sona el senyal acús-
tic que indica que s’ha exhaurit el temps d’interven-
ció.) Quan hagi de... (Veus de fons.) Bé, jo puc seguir 
fins que vulguin, eh? Estava en un fòrum en el País 
Basc, no?, i els ho estàvem explicant, al senyor Bengoa 
i a onze comunitats. I això del sistema de compra no 
sabien ni de què parlava, no? Pensaven que veníem de 
la lluna. Per tant, estem en una situació molt avançada. 
Per fer una assignació de recursos avançada necessi-
tes un sistema d’informació molt potent, segurament 
tan potent com el tenim nosaltres, i és mèrit de tots els 
governs que hi han hagut i de totes les persones que 
hi han treballat –la senyora Bustins, màxim represen-
tant–; han fet que això tingui una potència que permeti 
distribuir els recursos. Què cal? Valentia política per 
reassignar recursos. Es pot fer? Miri, jo sóc proveïdor 
EBA, de més a més, de Vic, i els meus recursos estan 
a la banda baixa, perquè ja he vist el pla. Nosaltres 
hem retallat algun servei o hem limitat l’accessibilitat? 
No. I ho poden comprovar amb els resultats. Es pot 
fer? Sí. Ens ha afectat molt el sou nostre? No. I ho dic 
aquí, fredament. I no hi ha cap problema. Per tant, sí 
que es pot fer, però cal valentia per fer-ho.

Bé, avaluació... On som?

El president

El temps està exhaurit, però si hi ha alguna qüestió 
més que vulgui...

Albert Ledesma Castelltort 

Bé, l’interès que tingueu, és el que fixa...

El president

El temps està exhaurit, però si hi ha algun punt més 
que cregui vostè oportú de treballar...

Albert Ledesma Castelltort 

L’avaluació. S’han anat fent avaluacions, i jo crec que 
aquí al Parlament s’han presentat, el conseller ha dit 
quins objectius i quins resultats..., però hem avançat. 
Ara mateix tenim, amb dades d’ahir, 47.000 pacients 
identificats, registrats i incorporats a la història clínica 
compartida; vol dir que, si aquest pacient es descom-
pensa, truqui on truqui del sistema assistencial po-
den comprovar que està en aquesta condició, i 21.000 
d’aquests pacients tenen –a més a més– incorporat a 
aquesta història mèdica compartida el seu pla d’inter-
venció compartida, on manifesten, doncs, que no vo-
len ser ingressats o que volen ser ingressats o que en 
un cas de descompensació necessitarien anar aquí o 
allà, i per tant aquests són resultats molt potents.

Hem incorporat programes de prevenció de forma co-
ordinada, interessada i –fins i tot, ara– amb objectius 
en els àmbits que han citat vostès: obesitat, tal, tal..., en 
els territoris, perquè l’agència de salut pública i primà-
ria, bàsicament, i entre tots treballin i impulsin aquest 
tema i ho tirin endavant.

I no ho sé... Jo crec que si els ha quedat alguna cosa 
que volen que contesti específicament, doncs, m’ho  
diuen.

El president

Donem gràcies al senyor Ledesma per la seva explica-
ció, que sempre és molt interessant, aquesta tipologia. 
Moltes gràcies.

La pròxima comissió serà el dia 17 a la tarda. Hi ha 
compareixença del conseller i serà el 17 a la tarda. 
Els aviso perquè per motius d’agenda el conseller ha 
demanat que sigui a la tarda. D’acord? Vinga, ja re-
bran l’ordre del dia més concret. (Pausa.) Per motius 
d’agenda, el conseller ha demanat que no podia ser al 
dematí, i que si es podia adaptar a la tarda, i és el que 
faríem. D’acord? (Pausa.) Vinga. A les quatre de la 
tarda, sí. Molt bé. 

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i deu minuts.
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